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Abstract 

 

 

When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, 

according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child 

to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental 

trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their 

journey to adulthood. Still, the number of transferred custodies is small in comparison to the 

number of children in foster care. We are asking ourselves why this is the case. Unlike other 

studies on the subject, we have chosen to approach the matter from the perspective of case 

workers within the Social Services who, by law, are obligated to instigate the transfer of 

custody after three years. The aim of this thesis is to, through an Interpretive 

Phenomenological Analysis (IPA) of a series of semi-structured deep interviews with social 

workers and their supervisors, investigate which organizational and emotional parameters in 

the responsible case worker’s everyday reality might be affecting the low number of 

instigated transfers of custody among children in Swedish foster care. The result shows five 

emerging themes among our respondents – Organization, Time, Responsibility, Information 

and Conflict. These five factors are impacting one other, but also the case worker. Discussed 

against a background of Organizational theory and the Front-line bureaucrat’s level of 

discretion, we aim to let the case workers’ relation to these five emerging themes put the 

matter of the low number of transferred custodies into a new light. 
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Förord 

 

Den här magisteruppsatsen är resultatet av författarnas undersökning av utredande 

socialsekreterares tankar kring antalet initierade vårdnadsöverflyttningar av 

familjehemsplacerade barn och unga – något som enligt Socialtjänstlagen alltid ska övervägas 

efter tre år i placeringshem. Idén uppstod hos oss, då vi under flerårigt arbete med 

familjehemsplaceringar, noterat att de ansvariga socialsekreterarna - barnhandläggarna - inte 

initierade utredningar av vårdnadsöverflyttning i någon högre grad, trots långa 

placeringstider. Inte heller flaggade familjehemmen för viljan att ta över vårdnaden av barn 

som varit placerade och bott hos dem under lång tid.  

 

Vi ville diskutera frågan om det låga antalet initierade vårdnadsöverflyttsutredningar utifrån 

upplevelserna hos den som lagligen är skyldig att överväga detta – det placerade barnets 

socialsekreterare - och med tonvikt på organisatoriska och känslomässiga förutsättningar 

analysera frågan utifrån vederbörandes tankar kring sitt handlingsutrymme i frågan.   

Projektet har genomförts som examensarbete på Magisterutbildningen i Socialt arbete vid 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola under 2017 och 2018. Studien baseras huvudsakligen på 

semistrukturerade djupintervjuer med socialsekreterare och enhetschefer vid individ- och 

familjeomsorgsförvaltningar i Stockholms Nordvästkommuner. 

  

Vi vill först och främst rikta ett stort och varmt tack till våra respondenter, som delat med sig 

av sina erfarenheter, kloka reflektioner och dyrbara tid i syfte att hjälpa socialtjänsten att 

förbättra sina insatser genom att belysa fenomenet vårdnadsöverflytt från sin vinkel; något 

som i tidigare studier inte gjorts. Vi vill även tacka våra arbetskamrater som visade sin 

förståelse och anpassningsbarhet under tiden då vi var tvungna att vara frånvarande.  

Ett särskilt tack riktas till vår handledare Pelle Åberg för sitt varma engagemang och sin 

osvikliga förmåga till coachande och positiv uppmuntran. 

  

Stockholm, 2019-01-07 

Karina Wouda och Magnus Eriksson 
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1 Inledning 

 

När ett barn, ofta på grund av olika missförhållanden i sitt hem, blir placerat i familjehem 

arbetar socialtjänsten för att barnet ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Det kan 

dock vara så  trots omfattande och långvariga insatser och arbete, att det inte blir möjligt för 

barnet att flytta tillbaka. I de fall placeringen i familjehem blir längre än tre år är 

socialtjänsten skyldig att överväga om vårdnaden ska flyttas till familjehemsföräldrarna, med 

förutsättning att  barnet binder nära och starka band till familjehemmet. Enligt Föräldrabalken 

(FB) 6 kap. 8 § ska vårdnaden flyttas till de familjehemsföräldrar som ett barn stadigvarande 

vårdats och fostrats av och att det är uppenbart att detta blir till barnets bästa. 

 

Målet med en vårdnadsöverflyttning är att behålla och stärka anknytningen mellan barn och 

familjehemsföräldrar, fortsätta att utveckla det bästa för barnet, att ge barnet möjlighet att 

växa upp i trygg vetskap om var det hör hemma. Efter en vårdnadsöverflyttning blir 

familjehemsföräldrarna utsedda till Särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) för barnet. De 

har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet och detta innebär att kommunen har rätt att 

fortsätta att betala dem en skälig ersättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. 11§. 

Ersättningsnivåerna varierar beroende på barnets behov och kan ändras i mellan 

Socialtjänsten och familjehemmet. 

 

Oavsett ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som  socialtjänsten erbjuder enl. SoL 

6 kap. 11§ till familjehemmen, görs inte vårdnadsöverflyttningar i någon större utsträckning. 

Socialstyrelsens rapport från 2006 (Socialstyrelsen, 2006) visar att enbart 40 

vårdnadsöverflyttningar per år redovisades i hela landet fram till 1999. Den genomsnittliga 

åldern på barnen var 10 år och 98 % av dem hade varit placerade i familjehemmet längre än 

fem år (SOU 2000:77, bil 2, s. 248). Under perioden 2000-2005 ökade antalet årliga 

vårdnadsöverflyttningar från 33 till 125 (Socialstyrelsen, 2006) behandlar situationen för barn 

och unga i familjehem, men redovisas inte orsaken till de ovan nämnda siffrorna. 

 

Som presumtiva orsaker till detta anfördes av Socialstyrelsen (2006) bland annat den låga 

ersättningen från placerande kommun till familjehemmet, rädsla för ha direkt kontakt med 

biologiska föräldrar samt rädsla för att ta på sig ett för stort ansvar medan stödet till 
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familjehemmet efter vårdnadsöverflyttning från socialnämnden kan riskera att utebli. Under 

perioden mellan 2000 och 2005 visade det sig att det placerade barnet vistades i 

familjehemmet i genomsnitt 7,5 år med en genomsnittlig ålder på 11,5 år innan man initierade 

vårdnadsöverflyttning. I vårt arbete kommer vi göra ett försök att utifrån socialsekreterarnas 

upplevelser ta reda på presumtiva orsaker till känslomässiga och organisatoriska hinder och 

förutsättningar för att vårdnadsöverflyttning ska ske i större omfattningar.  

 

1.1 Förväntat resultat 

 

Resultaten från denna studie förväntas bidra till ökad kunskap med djupare förståelse om 

varför vårdnadsöverflyttning inte genomförs i större omfattning, med förutsättningen att 

genomförande av vårdnadsöverflyttning kan bidra till en positiv och bättre utveckling för det 

placerade barnet. Ett barn vars behov alltid ska stå i centrum för alla  beslut som 

socialtjänsten fattar. Resultaten kommer förhoppningsvis att bland annat ge kunskap om hur 

socialsekreterare bör förhålla sig till känslomässiga och organisatoriska förutsättningar vid 

initierande av vårdnadsöverflyttning  för att processen på ett positivt sätt ska utgöra ett 

naturligt steg i barnets  livsutveckling. 

  

1.2 Problemformulering  

 

Det finns barn i Sverige som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar 

och därför placeras i familjehem. Enligt den senaste rapporten kring detta från Socialstyrelsen 

(2015) fanns det 13 600 barn som av olika anledningar inte bodde med sina föräldrar. Barnen 

kan placeras på HVB, familje- nätverks- eller jourhem. Har inte barnet sina biologiska 

föräldrar i landet, ska även en SFV utses. 

 

Enligt SoL 6 kap. 8§ andra stycket  ska socialnämnden, när barnet har varit placerat i samma 

familjehem under tre år från den dagen då placeringen verkställdes, överväga att utreda om 

det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning enligt FB 6 kap. 8§. 

 

Socialnämndens skyldighet att ingå avtal med familjehem som tar emot barn regleras i SoL 6 

kap. 6§. Här framgår att, om barnet är stadigvarande bosatt och vårdas i ett annat hem än det 
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biologiska föräldrahemmet, och att det är uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande 

förhållandet får bestå, är det bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till de 

familjehemsföräldrar som har daglig vårdnad om och kontakt med barnet. 

 

Bestämmelserna om ersättning finns i SoL 6 kap. 11 §, men kommunerna har rätt att själva 

bestämma över arvodets storlek även om det finns allmänna rekommendationer från SKL 

(Cirkulär nr 17:52: 2018). Även då socialtjänsten är skyldig att efter tre års placering att 

överväga om det är uppenbart bäst för barnet att den juridiska vårdnaden flyttas över till 

familjehemsföräldrarna föregås detta beslut av noggrann analys och utredning. De strikta 

regler och bestämmelser som ska uppfyllas och tillmötesgås ska ligga till grund för avgörande 

om vårdnadsöverflyttning kan bli möjlig att genomföra. 

 

Enligt 13§ tredje stycket i Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVU 

framgår att vårdnadsöverflyttning kan ske efter att barnet har bott i familjehemmet i tre år. 

Placeringens längd samt långa handläggningstider som socialsekreterarna lägger på 

utredningar och beslut leder till att barnet kan känna ovisshet och ofta oro inför framtiden. 

Socialtjänstens mål är att barns välbefinnande ska beaktas och att vårdnadsöverflyttning ska 

ske snabbt och smidigt för alla inblandade parter. Barnets bästa ska vara avgörande för alla 

beslut som gäller dess omvårdnad, boende och umgänge enl. FB 6 kap. 2 §. Genom att börja 

utreda och planera vårdnadsöverflyttning ämnar socialnämnden att skapa bättre 

förutsättningar och möjligheter till mer kontinuerlig och trygg tillvaro. 

 

I rapporten ”Vårdnadsöverflyttning av barn och unga i familjehem” (Wissö, Höjer, och 

Johansson, 2017), framgår att 86% av de barn som varit placerade i familjehem i tre år inte 

utretts för vårdnadsöverflyttning i de kommuner där studien genomfördes.  

 

Vi ställde oss frågan om orsakerna till detta. Kan det bero på organisatoriska förutsättningar 

som styr, eller beror det på hur socialsekreterarna känslomässigt upplever handläggning, 

initiering och överväganden av ärenden som gäller vårdnadsöverflytt? Kan dessa aspekter - 

var för sig eller tillsammans - spela en avgörande roll i förklaringen av det låga antalet 

vårdnadsöverflyttningar?   
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Man pratar mycket om att socialsekreterarnas arbete är stressigt, påfrestande, svårt och 

krävande. Statistiken visar att arbetsbelastning, underbemanning och stressrelaterade 

sjukdomar ökar inom socialtjänsten, främst för socialsekreterare och psykologer. Rapporten 

för 2017 från Försäkringskassan visar att stressrelaterade sjukskrivningar inom 

socialarbetarkåren ökar ständigt (https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk).  

 

Flera studier pekar på en korrelation mellan arbetsbelastning och stressrelaterade sjukdomar. 

Med ökad arbetsbelastning ökar även de stressrelaterade sjukskrivningarna inom 

socialtjänsten. Keisu (2009) diskuterar i sin avhandling att både chefer och personal ser att 

arbetsbelastningen ökar, samtidigt som kravet på att ta större ansvar utan att 

handlingsutrymmet, där beslutsprocesser är en central del, ökat i paritet med kraven (Keisu, 

2009, s. 223). Resultaten blir långvariga sjukskrivningar som enligt Keisu dessutom har 

påverkan på personens självkännedom (ibid, s. 239). 

 

Welander och Astvik, (2017), diskuterar stressrelaterad ohälsa hos chefer och medarbetare 

inom socialtjänsten. Studierna visar att orimligt hög arbetsbelastning, organisationens 

styrning och dess grad av öppenhet har påverkan på den psykosociala arbetsmiljön, med 

stressrelaterad ohälsa som följd. 

 

Det finns ytterligare studier, artiklar och avhandlingar som styrker uppfattningen om att 

socialtjänsterna är underbemannade och att socialsekreterarna arbetar med svåra och 

komplexa ärenden, styrda av lagar och strikta riktlinjer. Hög arbetsbelastning leder till 

arbetsplatsrelaterad stress och i förlängningen till sjukskrivningar. Vetskapen om ovanstående 

har bidragit till att vi väljer att studera hur och på vilket sätt organisatoriska och även 

känslomässiga förutsättningar påverkar socialsekreterarnas arbete specifikt när det gäller just 

frågan om vårdnadsöverflyttningar. 

 

Vi noterade att det finns mycket forskning kring frågor om socialarbetarnas 

handlingsutrymme, hur och på vilket sätt de disponerar detta, men det finns inga studier som 

tar upp aspekter som kan förklara  orsaker till  bristande handläggning vid 

vårdnadsöverflyttningar.  

 

https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjuk-och-rehabiliteringspenning
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Vi vill i vårt arbete undersöka organisatoriska och känslomässiga förutsättningar i förhållande 

till socialsekreterarnas arbete med vårdnadsöverflyttningsutredningar. Med organisatoriska 

förutsättningar menar vi de förutsättningar som skapas av organisationen och som påverkar 

socialsekreterarnas agerande i frågan gällande vårdnadsöverflyttning. Känslomässiga 

förutsättningar  däremot är de känslor och tankar som styr socialsekreterarnas agerande och 

beslutsfattande gällande handläggning av vårdnadsöverflyttning. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

 

Arbetet syftar till att ur ansvariga socialsekreterares perspektiv undersöka vilka känslomässiga 

och organisatoriska förutsättningar som enligt dem ligger bakom antalet initierade 

vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och unga. 

  

1. Vilka upplevelser har de ansvariga socialsekreterarna av organisatoriska och känslomässiga 

förutsättningar vid övervägande och initiering av vårdnadsöverflyttningar? 

2. Vilka orsaker anser socialsekreterarna ligger till grund för de känslomässiga och 

organisatoriska förutsättningar som upplevs utgöra deras handlingsutrymme?  

3. Varför anser socialsekreterarna dessa faktorer vara motverkande respektive främjande i 

frågan? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt presenterar och förklarar vi de nyckeldefinitioner vi anser viktiga för arbetet, 

och preciserar deras innebörd i syfte att  underlätta läsarens förståelse för ämnet. 

  

Adoption - vårdnaden och alla juridiska rättigheter gällande barnet övergår till 

adoptivföräldrar. Barnet har rätt att ärva efter sina adoptivföräldrar samt att adoptionen inte 

kan upphävas till skillnad från SFV, som kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ekonomiska ersättningar till familjehem - enligt bestämmelserna i SoL 6 kap. 11 § har 

kommunen rätt att utbetala en ersättning till familjehemmen efter att de har tagit över 

vårdnaden av ett barn. Ersättningen består av arvode och omkostnadsersättning, och nivån 

varierar beroende på kommunens lokala riktlinjer samt SKLs rekommendationer. 
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Familjehemsplacering - Familjehem kallades tidigare fosterhem. Familjehemsplacering 

innebär att barnet kan placeras i familjehem enl. Sol eller LVU p g a brister i vård och / eller 

omsorg i sitt biologiska hem. Det placerade barnet kommer in i familjens vardagsliv och ska 

räknas som en familjemedlem. på Längden barnets vistelse i familjehem varierar efter behov. 

Jourhem - innebär att barnet placeras i familjen akut och med ganska kort varsel. 

Jourhemmet står redo för akuta och oförutsedda placeringar för barns som regel korta 

placeringar i väntan på utredning eller beslut från socialnämnden. 

Nordvästkommunerna - Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-

Bro och Upplands Väsby kommuner som tillsammans äger FoU Nordväst. 

Umgänge - Av FB 6 kap. 15§  framgår att barn har rätt att träffa sina föräldrar som barnet inte 

bor med. Detta gäller även far- och morföräldrar. Vid tvister om umgänge kan domstol 

besluta om frekvenser och platsen. Socialtjänsten utfärdar ett skriftligt umgängesavtal. 

Vårdnadsöverflyttning- Socialnämndens ansvar är att överväga och initiera 

vårdnadsöverflyttning för det placerade barnet är det är uppenbart att detta är det bästa för 

barnet. Utredningen initieras av barnets socialsekreterare och förs vidare till socialnämnden, 

som beslutar om huruvida frågan ska föras till tingsrätten för beslut. Barnet ska ha knutit an 

till familjehemsföräldrarna och  känna trygghet och känslomässig tillhörighet till 

familjehemmet. Socialnämnd är en myndighet som är ansvarig för socialtjänsten som är 

myndighetsutövande organ. 

Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) - den som tar över den faktiska och juridiska 

vårdnaden och ansvaret för barnet. Alla skyldigheter för barnets vård och fostran som enligt 

FB 6 kap. 1§ ingick i biologiska föräldrarnas ansvar  går över till SFV. Skillnaden mot 

adoption är att barnet har rätt att fortsätta träffa sina biologiska föräldrar och har rätt att ärva 

dem. Biologiska föräldrar blir även underhållsskyldiga för sitt placerade barn enligt FB 7 kap. 

1 §. SFV kan även entledigas från sitt uppdrag om vederbörande begär detta. 

Övervägande - socialnämnden omprövar ett placeringsbeslut var sjätte månad för att se om 

barnet har ett fortsatt behov av placeringen. Varken biologiska föräldrar eller 

familjehemsföräldrar behöver informeras om att övervägande görs, men de har rätt att få 

information vad som framgår i övervägandet. 
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1.5 Bakgrund 

 

Att barnet placeras utanför sitt eget hem förekommer i stor omfattning i Sverige. SBU´s 

undersökning (SBU 2016:07) uppskattar att mellan 3 och 4 % av alla barn som bor i Sverige 

placeras i någon form av jourhem, familjehem eller institution. I förarbetena till 

socialtjänstlagen betonas noga att placeringen bör vara inriktad på att barnet återförenas med 

sina biologiska föräldrar. Det är inte ovanligt att det arbete som socialnämnden lägger på 

återföreningen kan ta lång tid och det kan vara så att i många fall blir det bäst för barnet att 

stanna permanent i familjehem. ”Ju längre tid som placeringen pågår desto mindre realistisk 

blir dock frågan om hemgång” (Prop. 2012/13:10 s. 90). 

 

Innan 1980 ansågs det i Sverige omöjligt att överlämna vårdnaden av barnet till någon annan 

än barnets föräldrar. Man tog däremot vårdnaden från biologiska föräldrar om man ansåg att 

det var det bästa för barnet. I lagförarbeten om vårdnadsöverflyttning framgår tydligt att man 

ser fördelar med att flytta vårdnaden i de fall där barnet kan få bästa möjliga förutsättningar 

till en stabil och trygg uppväxt, att familjehemsföräldrarna kan ta hand om barnet på ett 

självständigt sätt och dessutom avlasta biologiska föräldrar som av olika anledningar inte kan 

ta hand om sitt barn (Prop. 1981/82:168, s. 40). 

 

Den 1 juli 1983 genomfördes ändringar i FB 6 kap. 8§ gällande frågan om 

vårdnadsöverflyttning. Där framgår att barn som har rotat in sig i familjehemmet, och om det 

är uppenbart bäst för barnet att vistelsen och förhållandena ska stå kvar, inte behöver flytta 

från ett hem där det knutit an. Detta gäller även om barnets biologiska föräldrar inte anses 

vara olämpliga eller alls brustit i sin föräldraförmåga. 

 

Enligt SoL 6 kap. 8 § och LVU 13 kap. fjärde stycket måste socialnämnden varje halvår 

inkomma med övervägande där man överväger barnets behov av placering, och efter tre år av 

vistelse i familjehem ska socialnämnden initiera övervägande av vårdnadsöverflyttning. Där 

ska socialnämnden särskilt diskutera och analysera frågan utifrån barnets bästa, barnets  

behov av trygghet och vederbörandes känslomässiga tillhörighet till familjehemmet att vistas 

där permanent.  
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Vårdnadsöverflyttning innebär att barnets familjehemsföräldrar ska bli barnets särskild 

förordnade vårdnadshavare (SFV), som tar över det juridiska ansvaret för barnet från de 

biologiska föräldrarna. Detta innebär i sin tur att insatsen familjehemsplacering avslutas och 

socialtjänsten inte längre bär något ansvar för barnet. Kommunen där barnet vistas tar över 

det ansvaret. Socialtjänsten, kan, vid behov, ge råd och stöd samt låta vårdnadshavarna 

behålla den ekonomiska ersättningen i form av arvode och omkostnadsersättning, då 

familjehemsföräldrarna inte har någon underhållsskyldighet gentemot det placerade barnet. I 

och med att vårdnadsöverflyttningen genomförs bli de nya vårdnadshavarna, SFV,  ansvariga 

även för bland annat barnets umgänge med de biologiska föräldrarna. 

 

1.5.1 Vårdnadsöverflyttningar i ett nationellt perspektiv  

 

Socialstyrelsen har gjort uppföljningar om vårdnadsöverflyttningar inom den svenska sociala 

barnavården. Resultaten visar att under perioden mellan 1983 och 1990 genomfördes 11 

vårdnadsöverflyttningar i hela landet (SoU 2000:77). Nästa stora undersökning genomfördes 

år 2000, och då visade Socialstyrelsen resultat på 125 vårdnadsöverflyttningar i 18 kommuner 

(Socialstyrelsen, 2006) och ytterligare en ökning  till 213 vårdnadsöverflyttningar under 2011 

(Socialstyrelsen, 2013). Totalt  under perioden från 1998 och 2013 har 2889 barn blivit 

vårdnadsöverflyttade (SOU 2015:71, s. 621). 

 

I studier som Socialstyrelsens egna rapporter pekar på att det finns flera brister i både 

handledning och genomförande av vårdnadsöverflyttningar. I en kartläggning jämförde man  

179 placerade barn i tre av Sveriges kommuner, och konstaterade att man inte dokumenterat 

några initierade överväganden av vårdnadsöverflyttning  i mer än 55 % av fallen. 

Socialstyrelsen konstaterade att brister i handläggningen berodde på tidsbrist, byte av 

handläggare eller bristande handledning, biologiska föräldrars inställning till 

vårdnadsöverflyttningar samt oklarheter för familjehemsföräldrar om vad 

vårdnadsöverflyttning innebär (Socialstyrelsen, 2013; Wissö, Höjer, Johansson, 2017). 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2013) resonerar de flesta socialsekreterare 

kring sambandet mellan vårdnadsöverflyttning, vikten av flyttad vårdnad och ökad trygghet 

för det placerade barnet. Samtidigt visade det sig att dessa faktorer ansågs spela en stor roll 
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för att vårdnadsöverflyttning inte genomfördes. De övervägande orsakerna anses vara 

kopplade till att familjehemmet vill ha fortsatt stöd från socialnämnden, och inte vill ha direkt 

kontakt med de biologiska föräldrarna. I flera fall ställde sig även socialsekreterarna tvekande 

till om en vårdnadsöverflyttning kommer att gynna barnets trygghet och utveckling i 

familjehemmet. 

 

En kartläggning gjord av Socialstyrelsen gällande vårdnadsöverflyttningar i samband med 

våld i familjen (Socialstyrelsen, 2006) visade att vårdnadsöverflyttning vid dessa tillfällen 

används i störst utsträckning vid dödligt våld. Vidare fastslog man att det tar lång tid,  i de 

flesta fall mer än ett år, att flytta vårdnaden. Orsaker till detta var bland annat att barnet 

saknade SFV  - alltså en av överförmyndarnämnden särskild utsedd vårdnadshavare som 

(exempelvis i fall av dödligt våld) träder i föräldrarnas ställe innan vårdnaden kan flyttas till 

eventuella familjehemsföräldrar - och frågan om eventuella alternativa lösningar blivit aktuell. 

Saknar barnet nätverk eller företrädare, bör exempelvis någon av socialnämndens tjänstemän 

ta över företrädarskap för barnet i väntan på lämplig SFV. 

 

Det finns få handböcker som innehåller mer detaljerade och tydliga regler för socialtjänstens 

ansvar och tillvägagångssätt gällande vårdnadsöverflyttning. Den senast utkomna är 

Socialstyrelsens allmänna råd  (SOSFS 2014:6), som ger rekommendationer om hur 

handläggning av ärenden som gäller barn och unga ska gå till.  

 

Utredningen ”Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga” (SOU 2000:77, 

bil 2, s. 248) behandlar situationen för barn och unga i familjehem. Dock redovisar den inte 

någon orsak till de ovan nämnda siffrorna. Som presumtiva orsaker till detta anfördes dock av 

Socialstyrelsen (2006) den låga ersättningen från placerande kommun till familjehemmet, 

rädsla för olika tvister med biologiska föräldrar samt rädsla för att ta på sig ett för stort ansvar 

medan stödet till familjehemmet efter vårdnadsöverflyttning från socialnämnden minskar. 

  

Vidare diskuteras (SOU 2015:7, s. 567) hur stabilitet och trygghet för barn som är 

långtidsplacerade kan säkerställas. Utredningen visar att det finns behov av översyn av 

förutsättningar för de vårdnadsöverflyttningar som genomförs.  
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FNs barnkonvention stipulerar alla barns lika värde, och det som gäller barnets vård och 

omsorg ska vara avgörande vid analys, utredning, beslut och genomförande av bland annat 

utredningar av vårdnadsöverflyttning till andra vuxna än barnets biologiska föräldrar. Barnets 

grundläggande behov avseende omvårdnaden ska ingå i alla moment; både gällande utredning 

och beslutsprocess. Socialstyrelsen har både i Reviderade BBIC (här benämnt BBIC), SoL 2 

kap. 1§ och SOSFS (2003:14, 2008:4, 2006:12) tagit fram riktlinjer som gäller rättssäker 

handläggning och utredning av bland annat barnets vistelse i placeringsfamiljen. Syftet med 

alla utredningar är att utifrån samlat material ta reda på hur barnet har det idag, om barnets 

behov är tillgodosedda samt på vilket sätt man kan hjälpa barnet att skapa ett värdigt och 

tryggt liv. 

   

Viktigt att påpeka är att övervägandet om vårdnadsöverflyttning skiljs från uppföljningen av 

barnet, och att det är inte är samma uppgifter som ska ingå i utredningen. Enligt Emtestam 

(2005) kan uppföljningen bifogas till övervägandet för att nämnden på så sätt ska få en mer 

fullständig information om barnet. I övervägandet ska även barnets möjligheter till 

återförening med sina biologiska föräldrar framgå, då beskrivet med en diskussion kring 

alternativen ”vårdnadsöverflyttning alternativt fortsatt planering”. (Emtestam, 2005, s. 69) 

  

Emtestam (2005) presenterar en annan utredningsmetod  enligt S- modellen och påpekar 

vikten och enkelhet med att skriva utredningar som ska utgår från bokstaven S: 

“Starkt fokus på barnet, dess nutid och framtid 

Svårigheter ersatts med möjligheter 

Skrivandet sker kontinuerligt 

Sammangående och distans 

Sparar allas resurser 

Säkerhet/rättssäkerhet 

Stram tidsplan 

Strukturerat 

Skyndsamt” 

  (Emtestam 2005, s. 17) 

 

Vi kan konstatera att dessa punkter även ingår i BBIC manualen som socialtjänsten arbetar 

utifrån. Vi vill poängtera vikten att alltid  ska tas hänsyn  till att alla beslut utgår ifrån barnets 
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bästa. Emtestam ser behov av att utredningarna som bestämmer barnets framtid ska vara av 

högsta kvalité med relevanta och uppdaterade fakta. 

 

Vi vill även uppmärksamma en handbok som Socialstyrelsen har kommit ut med - Barn och 

unga i familjehem och HVB (Socialstyrelsen, 2013) - vilken sammanfattar bestämmelserna 

gällande vårdnadsöverflyttning. I handboken konstaterar man att enl. 5 kap. 2§  SoL kan 

socialnämnden i vissa svåra och akuta fall ha rätt att väcka talan om vårdnadsöverflyttningar. 

Man poängterar dock de nya bestämmelserna - från 1 januari 2013 - att socialnämnden 

garanterar de nya vårdnadshavarna fortsatt stöd och råd även efter vårdnadsöverflyttning. 

 

I andra länder, exempelvis Norge, genomförs vårdnadsöverflyttningar i syfte att underlätta för 

adoption av barnet. Killén (2016) diskuterar de professionellas ansvar när det gäller att 

hantera barnets ärende vid omsorgssvikt.  Hon resonerar att både utifrån det historiska 

perspektivet och “her og nå- perspektivet” (ibid, s. 123) måste man bejaka både barnets, 

föräldrarnas och barnets nätverks inställning till olika insatser.  

 

Killén säger att barnens reaktion är avgörande för hur de professionella ska hantera ärenden. 

Vidare menar hon att ett tvärvetenskapligt samarbete mellan parter som ingår i barnets 

nätverk kan förebygga både sociala- och hälsoproblem. Killén tar inte upp särskilda insatser 

som placeringar eller överväganden av vårdnadsöverflyttning, utan diskuterar vikten av 

beakta barnets bästa, föräldraförmåga och sociala organisationers inblandning och beslut om 

insatser. 

 

Det finns stora skillnader mellan länder i synen på skillnader mellan permanenta och 

tillfälliga placeringar samt adoption. I USA strävar man efter att barnet ska återvända till sin 

biologiska familj, medan man i Storbritannien ser adoption som en mer naturlig utveckling av 

familjehemsvården (SOU 2015:71, s. 571-572).  

 

 1.6 Återföreningsprincipen 

  

Ett viktigt mål med varje placering är att arbeta för att barnet ska komma tillbaka hem. Tyvärr 

lyckas man inte alltid med återföreningen p g a olika omständigheter som kan drabba både 
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barn och biologiska föräldrar. Detta kan exempelvis vara missbruk, psykiska besvär eller 

fängelsestraff. Det finns forskning som pekar på att barn till sammanboende föräldrar 

omhändertas mer sällan än barn som bor enbart med ena förälder (Wiklund, 2016; Nordin, 

2003). Föräldrarnas ekonomiska och sociala situation, tillsammans med deras etniska 

tillhörighet, spelar en stor roll när det gäller barnets kontakt med socialtjänsten. 

 

Särskilt iögonfallande är när risk- och skyddsfaktorer polariseras. Risken att bli placerad 

innan sjuårsdagen för barn till sammanboende eller gifta föräldrar där modern är 

högskoleutbildad, förvärvsarbetar och inte uppbär socialbidrag uppgår till en på tvåtusen. 

Motsvarande siffra för barn till en ensamstående moder som högst har grundskoleutbildning, 

saknar förvärvsarbete samt uppburit socialbidrag minst tre år uppgår till en på sju (Wiklund 

och Stranz, 2014. s. 19). 

 

För att bryta mönster kan socialsekreterarnas känslomässiga relationer med biologiska 

föräldrar vara viktiga i syfte att kunna ta upp diskussioner om återförening eller flytt av 

vårdnaden om relationerna med föräldrar samt mellan föräldrar och socialsekreterare är goda. 

Forskning visar att barnets utveckling och välmående gynnas av goda och långvariga 

relationer mellan individer som ingår i dess dagliga nätverk, att barnet kan få en harmoni i 

vardagen och tillgång till kunskap om sitt ursprung (Nordin, 2003, s. 72-81, Vinnerljung,  

1996, s. 150-152). 

 

2. Forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt presenterar vi forskning som behandlar känslomässiga förutsättningar inom 

handläggningen av barnavårdsärenden, forskning som tar upp arbete med 

utvecklingsekologiska bedömningsmodeller - BBIC i Sverige och liknande modeller i andra 

länder. Vi går även igenom hur handlingsutrymme inom socialtjänsten diskuteras i 

litteraturen, vikten av stark anknytning som bas för vårdnadsöverflyttning, samt socialtjänsten 

som människobehandlande organisation.   

 

Med tanke på att BBIC och andra bedömningsmetoder inte är ämnet för vår studie vill vi bara 

kort nämna dessa och presentera dem som instrument socialsekreteraren använder i sitt arbete. 
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Vi kommer inte fördjupa oss i denna forskning då fokus ska ligga på forskning som gäller de 

känslomässiga aspekter som påverkar beslutsfattandet samt de organisatoriska dito som anses 

skapa förutsättningar för dessa beslut.  

 

 2.1 Kunskapsområdet/forskningsfältet 

 

Vi presenterar det forskningsfält som vi funnit relevant för uppsatsens syfte och 

frågeställningar, fördelade i underrubriker. Forskningsfältet kommer att presentera en bild av 

den aktuella forskningen gällande vårdnadsöverflyttning.  

 

2.2 Sökprocess 

 

Sökningen av litteratur gjordes på både svenska och engelska, via högskolans databas och 

sökmotorer och databaser som Google Scholar, SBU, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen samt 

Karnov. Vi har även tittat på databaser som EBSCO och SWEPUB, Libris och DIVA 

 

De sökord som användes var vårdnadsöverflyttning, familjehemsplacering, ekonomiska 

ersättningar till familjer, Särskild förordnad vårdnadshavare, familjehem, umgänge, 

anknytning, handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater, emotionella förutsättningar, 

känslomässiga förutsättningar, organisatoriska förutsättningar, BBIC, utredningar, barnets 

bästa i praktiken, barnavårdsutredning, foster care, professional discretion, discretion, front-

line bureaucracy, street level bureaucracy, front-line bureaucrat, street-level bureaucrats, 

emotion.  

  

Anledningen till att vi valde att söka litteratur på både svenska och engelska var att försöka få 

så många utfall som möjligt, och på så sätt en mer övergripande bild av forskningsfältet inom 

vårt tema. Fortfarande saknas mångsidig forskning inom detta område - både inom svensk och 

utländsk forskning. Det finns både svenska och internationella rapporter som bekräftar vikten 

av kontinuitet för barnets trygghet, att utvecklingen bromsas - och i vissa fall även tar en 

negativ vändning - p g a otrygga förhållanden och ovisshet om tillhörighet till familjen man 

bor i. Det kändes underligt att en så viktig fråga som vårdnadsöverflyttning som en permanent 

placering och som enligt all forskning  pekar skapar trygghet och stabilitet för barnet, har så 
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liten plats i svensk forskning. Något vi ställt oss frågande till under hela sökningsprocessen är 

att alla forskare och författare säger att ämnet om barnets bästa är återkommande i många 

studier, att arbeta kontinuerligt med barn är en viktig faktor för att barnet ska utvecklas 

positivt och växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Tyvärr förefaller det vara få som tagit 

upp vårdnadsöverflyttning som en generell aspekt, något vi menar vara högst relevant i fråga 

om att erbjuda en stabil och trygg omvårdnad och uppväxt för de placerade barnen. 

 

De flesta rapporter som sammanställer kvalitativa resultat kommer från Socialstyrelsen. 

Några av dessa redovisar vi nedan. Det finns ett antal C-uppsatser vi kunnat ta del av, men 

dessa fokuserar antingen på ren redogörelse av vårdnadsöverflyttning för placerade barn 

(Andersin, 2007) eller  på vårdnadsöverflyttning i svensk  rättspraxis (Okou, 2016). 

 

Vi har inte kunna hitta några kvalitativa studier baserade på socialsekreterares upplevelser och 

synvinklar angående vårdnadsöverflyttning samt hur, och på vilket sätt, socialsekreterarnas 

handlingsutrymme påverkas utifrån den organisation de arbetar inom.  

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Vi vill poängtera att uppsatsens syfte är att undersöka påverkan av organisatoriska och 

känslomässiga förutsättningar, och att överblick av tidigare forskning endast kort kommer 

belysa utrednings- och anknytningsaspekter. Vi vill presentera en möjlighet till inblick i 

utredningsprocessen och förhållningssätt till denna, då barnavårdsutredningar är en betydande 

del av initiering och överväganden av vårdnadsöverflyttning och är en förutsättning för  

rättssäkra beslut. Vi lägger fokus på att ge inblick i forskning om känslomässig påverkan på 

socialsekreterarnas beslutsfattande, likväl som på de organisatoriska förutsättningarna för 

handläggarna i barnavårdsarbetet.   

 

2.3.1 Vikten av vårdnadsöverflyttning 

  

Målet med en vårdnadsöverflyttning är enligt Socialstyrelsen (2004) att behålla och 

ytterligare stärka anknytningen mellan barn och familjehemsföräldrar, fortsätta att utveckla 

det bästa hos barnet samt att ge barnet möjlighet att växa upp i trygg vetskap om var det hör 
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hemma. Enligt Socialstyrelsens rapporter (2007) byggdes besluten om 

familjehemsplaceringar i huvudsak på allvarliga missförhållanden i barnets hem, då de 

biologiska föräldrarna brast  i sin föräldraförmåga. Inte sällan förekom missbruk och våld i 

hemmet. 

 

Placeringen i familjehem kan innebära att särskilt små barn knyter nära kontakt med 

familjehemsföräldrarna och på så sätt rotar in sig i det nya hemmet. I de fall då barnet då 

vårdbehov inte längre föreligger, ändå inte kan flytta tillbaka hem till sina biologiska föräldrar 

innebär separationen en extra psykisk påfrestning i form av ett trauma (Broberg, 2013, s. 

369). 

  

En familjehemsplacering innebär att familjehemsföräldrarna har ytters begränsat juridiskt 

inflytande över barnen, och måste i många vardagssituationer vid varje enskilt tillfälle 

efterfråga föräldrarnas samtycke. Detta gäller vid val av skola, vid vaccinationer och när man 

beställer pass för att åka på semester utomlands. Allt detta leder till att barnets anknytning, 

trygghet, tillhörighet till familjen, identitet och självsäkerhet bromsas i sin utveckling. 

Forskningen visar att adopterade barn utvecklas snabbare och mår bättre än sina jämnåriga 

som är placerade i familjehem eller på HVB (Bohman & Sigvardsson, 1990, s. 93-106). 

 

Att barnets psykiska hälsa och utveckling påverkas negativt i samband med otrygga 

placeringar tas av Skoog (Skoog, 2013) som diskuterar detta i sin avhandling och betonar att 

instabilitet, byte av vårdmiljöer och / eller oplanerade sammanbrott av vården ökar risken för 

att barnet mår dåligt och inte trivs i sin placering. 

 

Forskning visar att det är många barn som upplever instabilitet och osäkerhet i samhällsvård.  

(Skoog, 2013) Vårdnadsöverflyttning är en av möjligheter att barn som har hunnit rota in sig i 

familjen ska få möjlighet att stanna kvar där de mår bäst.   

 

Mattsson (2010) bekräftar det påstående att socialtjänstens beslut om att starta och genomföra 

vårdnadsöverflyttning bidrar till barnets stabilitet och trygghet och i familjehemmet där barnet 

har hunnit knyta an. Samtidigt säger hon att socialtjänsten tvivlar på att familjehemsföräldrar 
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klarar av att bära det rättsliga ansvaret för de placerade barnen och därför  prioriterar inte 

övervägande och genomförande av vårdnadsöverflyttning. 

  

Nordin (2003) diskuterar inte vårdnadsöverflyttning i sig, utan behandlar snarare 

bestämmelserna om flyttningsförbud. Där nämner han bland annat att 21 av 23 placerade barn 

som ingick i hans studie fortfarande inte var vårdnadsöverflyttade. 

 

Nordins studier är även intressant då han utifrån barnets bästa och utifrån barnperspektivet tar 

upp både anknyttningsförhållanderna mellan barnet och familjehemmet, men även de sociala 

och psykologiska faktorer som påverkar barnet då intresseavvägningen tar så stor plats i 

barnets liv vid placeringar. Han menar att intressekonflikt mellan biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrar där det inte fanns någon möjlighet till kompromiss och 

överenskommelse dem emellan skapade “de ovissa placeringar” för barnet (Nordin, 2003, s. 

20) där socialtjänsten inte kunde förutse hur och när placeringen ska avslutas eller inte. 

 

Han kallar det konflikt inte enbart som ett socialrättsligt problem, utan även problem på det 

psykologiska för barnet och barnets omgivnings plan. Nordins avhandling (2003) tar upp 

diskussioner kring barnets anknytning och deras känsla av tillhörighet till familjen där barnet 

bor. Nordin betonas barnets känslomässiga trygghet, samhörighet och välbefinnande om 

barnet har den inre ro och vet att han inte behöver bryta sina band med familj där barnet bor i 

flera år.  Avhandlingens resultat styrker att man bör föredra adoption eller 

vårdnadsöverflyttning för att permanent placering innebär en trygg bas för barnet och minskar 

antal sammanbrott. 

 

2.3.2 Anknytning, kontinuitet och långsiktighet i det praktiska sociala arbetet 

 

Även om anknytningsteori inte är avgörande i vår studie, finner vi av vikt presentera några 

forskare vars fokus fallit på frågan om anknytning. Förutsättningen för att 

vårdnadsöverflyttning ska kunna vara aktuell är att barnets har knutit an och etablerat trygga 

relationer med familjehemmet och känner känslomässig tillhörighet till familjen där det bor 

permanent.  
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Många forskare påpekar att just anknytningen är en av de absolut viktigaste förutsättningar 

som ska ligga till grund för att planera en vårdnadsöverflyttning. Broberg, Granqvist, 

Ivarsson, (2013) resonerar om att både barns och familjehemsföräldrarnas känslomässiga 

förutsättningar är av största vikt för att man bestämmer sig att ta över vårdnaden. Relationer 

och anknytning ska även vara bidragande till att bygga upp vänskapliga relationer med 

biologiska föräldrar och hela barnets släkt.  

  

Sroufe (2005, s. 349-367)  har i sina studier kommit fram till att bra och trygga relationer som 

skapas mellan barnet och de vuxna, där barnet bor permanent, ökar barnets självförtroende, 

utvecklar vederbörandes empati och sociala kompetens. 

 

Perris (1996) diskuterar möjligheten att utifrån Bowlbys anknytningsteori dra slutsatsen att 

den trygga basen som skapas mellan barn och föräldrar inte enbart är förutsättningen för 

barnets trygga liv och sociala kompetens, utan också en möjlighet för att barnet utvecklas till 

en säker och trygg person - en trygghet som bygger på starka referenser till en fullgod och 

trygg uppväxtmiljö. De flesta studier fokuserar på att ta upp och diskutera anknytningsteori 

och hur man kan förstå och använda dessa teoretiska utgångspunkter i det praktiska arbetet.  

 

Utmärkande för arbete med vårdnadsöverflyttningar är att arbetet ska bedrivas och planeras 

med hänsyn till långsiktighet, och därmed mer betoning på att barnet har hunnit knyta an till 

familjehemsföräldrarna. Vidare att barnet känner tillit, och fullständig tillhörighet, till 

familjehemmet. Av vikt är att ta hänsyn till barnets anknytning, som enligt  vissa forskare 

(Nordin, 2012), bidrar till kontinuitet för barnet och möjligheten till en trygg utveckling under 

hela placeringstiden. Beviskraven för att tillräckliga skäl att flytta vårdnaden föreligger är 

höga och bevisbördan åligger Socialnämnden. 

 

Utredningen får inte lämna tveksamheter om huruvida det är uppenbart att barnet kommer få 

en god vård och fostran, samt självklart även att barnets återförening med de biologiska 

föräldrarna inte är möjlig inom en överskådlig framtid. Man pratar om så kallat 

uppenbarhetsrekvisit, vilket innebär att det kan anses uppenbart att det bästa för barnet är att 

genomföra en vårdnadsöverflyttning och att det inte ska förekomma några tveksamheter i 
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frågan som socialnämnden styrker i den utredning som ligger till grund för beslut om att ta 

övervägandet vidare till tingsrätten (SOU 2008:125, s. 370). 

 

2.3.3 Utredningsarbetet som en möjlig garant för rättssäker hantering av 

vårdnadsöverflyttning 

 

Det ställs höga krav på socialsekreterarens utredning. Den ska vara saklig, konkret och utgå 

från barnets bästa. Ett stort ansvar åligger socialsekreteraren, då “det är handläggaren som 

skriver utredning och bestämmer över varje ord i utredningen” (Emtestam, 2005, s. 53). Idag 

finns det en BBIC-mall som är till stor hjälp för socialsekreterare, då den består av 

underrubriker som besvaras genom utredningsförfarandet. Här gäller det för 

socialsekreteraren att sammanställa information på ett sakligt, professionellt och rättssäkert 

sätt. 

 

Enligt reviderade BBIC (BBIC metodbok, 2015; Socialstyrelsen, 2015) - ett av 

Socialstyrelsen utarbetat utrednings- och dokumentationssystem - menas att man bland annat 

ska arbeta barncentrerat. Det betyder att alla barnets behovs ska tillvaratas och stå i centrum. 

Detta gäller även om barnets juridiska rättigheter är tillgodosedda. Syftet att arbeta med stöd 

av BBIC är att ”stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från 

barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad 

struktur för handläggning, genomförande och uppföljning” (BBIC, 2015, s. 8). 

 

Det finns många bedömningsmodeller och utredningsstöd i fråga om barnavårdsutredningar. 

Inom det sociala barnavårdsarbetet i USA (jfr Brisett-Chappman, 2018, Holland, 2011, s. 22-

24)  finns en stark kvantitativ tradition och en stark förankring i användandet av modeller och 

instrument som bygger på statistik och statistisk analys – så kallade aktuariska 

bedömningsinstrument.  

 

I Sverige (Holland, 2011, s. 48) (BBIC) och Storbritannien (Holland, 2011, s. 19-22) 

(Framework for Assessment of Children in Need) använder sig socialtjänsterna av  så kallade 

utvecklingsekologiska modeller där utredningen tar en holistisk utgångspunkt, och väger in 

många element i barnets närhet vid informationsinhämtandet. Man förväntas ta en mängd 
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faktorer i beaktande, samlat under huvudrubriker i form av tre perspektiv: barnets behov, 

föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. 

 

Internationellt beforskas de utvecklingsekologiska bedömningsverktygen utifrån de 

komponenter som ingår i systemen, och kan således ställas mot varandra för att göra 

jämförelser. Ej att förglömma i fråga om internationell jämförande forskning kring framförallt 

barnavårdutredningar är den normativa dimensionen, inte minst i fråga om Sveriges 

särställning vid iakttagandet av barnaga likställt med barnmisshandel, eller synen på barnet 

som individ vis a vis ett bihang till sina föräldrar. 

 

Det finns  studier om hur BBIC och liknande system tillämpas i andra länder. Vår studie 

fokuserar inte på utredningssystem, vilket innebär att  vi inte fördjupar oss i denna fråga, utan 

enbart kort presenterar kunskapsläget i frågan. Idén till BBIC kommer från den engelska  

Framework for Assessment of Children in Need and their Families - AF - och ett verktyg för 

att underlätta uppföljningen av barn placerade i familjehem - LACS - (Looking After 

Children System) (Skillmark, 2018, s. 23). 

  

Skillmarks avhandling behandlar frågan om användning av standardisering inom socialt 

arbete. Man observerar en ökning i användandet av manualbaserade verktyg  i socialtjänstens 

barnavårdsutredningar. Skillmark undersöker dessa manualbaserade verktyg som fenomen 

och deras konsekvenser för det praktiska arbetet. Avhandlingen undersöker tre instrument - 

BBIC, FREDA och SARA. Resultaten visar att användning av dessa ökar den professionellas 

legitimitet (jfr även Ponnert och Svensson, 2016, s. 586) och professionalitet samtidigt som 

standardiseringen påverkar på deras handlingsutrymme genom att införa striktare styrning av 

bedömningar. 

  

Skillmark (2018) refererar till en dansk studie - en jämförelse av tre typer av förfaranden vid 

barnavårdsutredningar  (Høybye-Mortensen, 2013, refererad i Skillmark, 2018) som säger att 

användning av ICS - ett brittiskt utrednings- och dokumentationsstöd som kan sägas motsvara 

BBIC - visade att socialsekreterarnas handlingsutrymme minskas, särskilt när det gäller att 

välja vilken information man ska samla in som är relevant för utredningen. Samtidigt anses 

socialsekreterarna vara medvetna om vikten av att använda en manual där både en teoretisk 
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och en praktisk del ingår, och att detta bidragit till att utredningarna börjat hålla en högre 

kvalité. 

ICS kan nämligen användas på åtminstone två olika sätt: antingen som en ”normativ karta” som 

styr socialarbetares utredningsarbete i riktning mot viktiga element att undersöka och utreda 

eller som en ”dokumentationsplattform” där det helt enkelt handlar om att fylla i informationen  

(Skillmark, 2018, s. 26) 

 

Skillmark (2018) refererar även till brittiska socialsekreterares användande av ICS som pekar 

på att arbetet har blivit med byråkratiskt och tar mycket tid från de direkta klientkontakterna. 

Själva manualen upplever de som krånglig och svårt att följa, och de ser en risk med att strikt 

följa den - något de menar kan leda till att de kan försvåra klientens situation (Skillmark, 

2018). Forskningen (ibid) visar att det inte finns någon entydig bedömning av användandet av 

standardiserade bedömningsinstrument, och att socialsekreterare har svårt att  följa 

standardiserade manualer som minskar deras handlingsfrihet vid hantering av 

barnavårdsärenden. 

   

Forskningen menar att även om handlingsutrymme minskas vid användning av 

manualbaserade instrument som styr informationsinsamlingen, kan socialsekreterarna 

fortfarande fatta självständiga beslut om insatser och åtgärder gällande barnet. Detta styrks i 

en artikel av Skillmark och Denver (2017) som för resonemanget att standardiserade manualer 

ökar kraven på socialsekreterarna och att implementering av dessa manualer är svår - särskilt i 

sådana komplexa organisationer som socialtjänsten. Samtidigt utbildas socialsekreterarna i 

BBIC och använder detta i utredningsarbete och vid bedömningar. 

  

Matscheck & Berg Eklundh (2012) tar upp problematiken med att bedömningar av barn som 

befinner sig i svåra och påfrestande situationer i Sverige har kritiserats för otillräcklig 

utredning och dokumentation och för bristande barns delaktighet. För att ge möjlighet att 

skapa en helhetsbild och sätta barnet i centrum har Socialstyrelsen med inspiration från 

England och Wales (Framework for Assessment of Children in Need) utvecklat BBIC i 

Sverige.  

 

Matscheck och Berg Eklundh (ibid) konstaterade genom att genomföra en kvalitativ studie för 

att kartlägga skriftliga BBIC-bedömningar och genom att intervjua socialsekreterare, att 

bedömningar med utgångspunkt från BBIC har blivit bättre än utan. De inte bara belyser 
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barnets behov, utan innehåller också beskrivning och efterföljande bedömning av föräldrarnas 

förmåga för att bemöta dem. Men hjälp av BBICs samlas mer relevant information - både om 

barnen, familjer samt barnets nätverk. Man har lagt ett tydligt fokus på barnen och deras  

behov. Parallellt med att bedömningarna har blivit bättre, märks tydligt att mängden 

administration ökat markant. 

 

När utredning / övervägande av vårdnadsöverflyttning går till socialnämnden och därefter till 

tingsrätten, ska vikten av formuleringarna, utrednings innehåll samt fullständiga fakta vara 

avgörande. Enligt statistik (SUB 2015) blir de flesta överväganden godkända av tingsrätten. 

Socialtjänsten ställer höga krav på utredningens innehåll, där alla fakta, information och 

argument ska presenteras. 

  

Mattson (2010) betonar vikten av att framför tingsrätten framföra tillräckligt övertygande 

argument för att en vårdnadsöverflyttning är till det placerade barnets bästa ligger på 

socialnämnden. Mattson (ibid) diskuterar vidare kring svårigheter att starta, följa upp och 

genomföra dessa utredningar. Hon påtalar att konflikt mellan biologiska föräldrar och 

familjehem på det känslomässiga planet kan uppstå, och att ”denna konflikt skapar ramen för 

rätten. Fokus blir en bevisprövning av de två motpartens argument. I praktiken innebär detta 

att parternas respektive argument bedöms och ”vägs” i förhållande till det beviskrav som 

gäller enligt den aktuella bestämmelsen i FB 6 kap. 8§ , det vill säga att det ska vara 

uppenbart att det är bästa för barnet att vårdnadsöverflyttning sker” (Mattson, 2010, s. 138). 

  

2.3.4   Känslomässiga förutsättningar inom socialt arbete   

 

Flera forskare studerar hur och på vilket sätt handläggningen av ärende går till och vilken 

påverkan på  socialsekreterare de känslor som uppstår under arbetets gång har. Herz (2016) 

diskuterar ett problem som uppstår vid arbete med BBIC, då klientens berättelse riskerar att 

omformuleras för att passas in i BBIC-mallen,  likväl som att vissa riskfaktorer riskerar att 

minimeras för att passa för specifika insatser (jfr Svenssons (2007) begrepp people 

processing).  
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Detta har att göra med att risk- och skyddsfaktorerna endast giltiga inom ramen för en specifik social, 

politisk och historisk kontext som sällan öppen redovisas, en kontext som dessutom ofta visar sig vara 

blind för påverkan av maktasymmetrier, som ex. kön, etnicitet och ras (Ibid, s. 119) 

 

Vid möten med klienter där man tar upp dessa faktorer, kommer socialsekreterarna in i 

människors vardagsliv och påverkas av sådana värden som “känslor, minnen eller emotioner” 

(Herz, 2016, s. 144). Här gäller det att få möjlighet att använda de verktyg som passar just den 

specifike klienten och vederbörandes problematik. “Även om vi inte delar samma värdegrund, 

delar vi troligen samma typ av känslor, samma typ av minnen eller emotioner relaterade till 

denna värdegrund” (ibid, s 144). Herz säger att socialsekreterarnas uppgift inte är lätt och att 

de behöver hjälp och stöd för att kunna orka med sitt komplexa arbete.  

 

Herz (2016) menar vidare att i socialt arbete, där man arbetar i ett “människobehandlande 

yrke” (ibid. s. 154) talar man om en distinkt gränssättning mellan det professionella och det 

privata. Herz pekar på svårigheten att behålla den professionella distansen när man som 

socialarbetare möter svåra människoöden och påtalar risken för att socialsekreterarna 

undviker sådana möten för att inte utsättas för de påfrestningar de ger upphov till. Att sätta 

gränser mellan socialarbetare och klient “leder paradoxalt till att det emotionella oftast tas för 

givet och sällan diskuteras explicit, trots att det sociala arbetet är fullständigt impregnerat av 

emotionellt innehåll” (ibid, s. 154). 

 

Lalander (2016) presenterar observationer av LARO-personalen (Läkemedelsassisterad 

Rehabilitering vid Opiatberoende). Han utgår från Payne (2015) och delar dennes åsikt om att 

socialt arbete “bör förstås i relation till den sociala och kulturella kontext i vilken aktörerna 

agerar” (Lalander, 2016, s. 149, Payne, 2015) Begreppet institutionalisering ges en stor roll, 

och både Payne och Lalander menar att man ska se på klienter och deras problematik utifrån 

olika förutsättningar, både organisatoriska och emotionella. Lalander menar att personalen 

inom LARO-programmet lär sig agera utifrån givna riktlinjer vid möten med patienter.  

 

Lalander (2016, s. 150) tar upp frågor som anses viktiga för personalen - både för att hantera 

sina emotioner och för att arbeta utifrån en given manual. För dem innebär det att de lär sig (i 

olika människobehandlande organisationer) att hantera, styra och kontrollera sina emotioner 

(ibid, s. 150). Lalander exemplifierar detta genom att analysera hur läkare i Norge agerar. Han 

menar att de ibland väljer att inte följa föreskrifter och skriva ut mediciner till sina patienter i 
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syfte att hjälpa dem, och genom detta riskerar sin läkarlegitimation då de vet att de bryter mot 

rådande lagstiftning. Lalander menar att arbete med människor i utsatta lägen är krävande, 

och att det kan vara svårt att “hålla masken och agera utifrån manualen, att hålla distansen och 

bevara professionalitet” (ibid. s. 151).  

 

O´Sullivan (2011) skriver om hur beslutsfattande präglas av socialsekreterarnas personlighet, 

och att de även påverkas av de känslor som uppstår när beslutet är fattat. Känslor som uppstår 

vid handläggning och beslut driver och motiverar en särskild typ av beteende - hon kallar 

dessa emotioner. O´Sullivan menar att detta är ett fenomen som är känt i 

beslutsfattandeprocessen, och refererar till Lazarus  som säger att känslor och emotioner är en 

följd av socialsekreterarens personliga bedömning, och den inställning som vederbörande 

möts av. En känsla resultatet av en personlig bedömning och blir en indikator på vad 

socialsekreteraren uppfattat vid möten med klienten.   

 

O´Sullivan menar att det som händer i relationen med klienten utlöser vissa känslor, och 

tillskriver detta stor betydelse. Handläggare involveras i ärenden och utvärderar därefter sin 

bedömning. Detta har en betydelse för hur man värderar en situation, om man blir avskräckt 

eller tvärtom vill vara hjälpsam. 

 

Vidare menar O´Sullivan att om socialarbetare identifierar sig själva med händelser som har 

skett i klientarbetet,  upplever de oftast medkänsla och benägenhet att hjälpa till. Detta kan 

leda till överdriven hjälp, men även tvärtom; att man vill undvika att vara involverad då det 

blir alldeles för svårt känslomässigt. Lazarus kallar detta copingprocessen 

(hanteringsprocessen) (O’Sullivan, 2011, s 96-97). 

 

Individens personliga bedömning av situationen är präglad av emotioner. Dessa påverkas i sin 

tur av våra personliga egenskaper och utlöser därmed vissa känslor som  ångest, rädsla eller  

osäkerhet, men även beslutsförmåga och tillfredsställelse av att känna sig förmögen att hjälpa 

till. O´Sullivan noterar att många socialarbetare upplever arbetsglädje, ser mening i det de gör 

och känner sig hjälpsamma. Stress, däremot, har en negativ påverkan på det känslomässiga, 

och även om stress betraktas som ett individuellt problem skapas och präglas den av 

organisationens struktur och arbetsförhållanden (O´Sullivan, 2011, s. 96-100). 
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O´Sullivans resonemang styrks av Collins (2008) iakttagelser om stress i socialt arbete, som 

menar att forskningen tenderar på att beskriva stressens negativa egenskaper genom att skriva 

om socialsekreterarnas missnöje med arbete, höga sjukskrivningstal och andra fysiska och 

psykiska beteendemässiga symtom på stress. Han nämner att det är alldeles för få som 

studerar stressens positiva egenskaper - de som kan leda till att det sociala arbetet utvecklas. 

Collins menar arbetsnöjdheten ökar genom att socialsekreteraren ser sig klarar av sitt arbete 

trots en hög arbetsbelastning.  

 

Detta skapar en positivitet och ett välbefinnande som många socialsekreterare kopplar till bra 

självkänsla, trygghet och säkerhet i sina beslut. Vidare även förmågan att hantera och fatta 

svåra beslut i komplexa ärenden. Collins säger att med hjälp av organisationen, som bland 

annat kan erbjuda utbildningar för att hantera stress, maximera arbetsnöjdhet eller stärka 

personalens självkänsla gör att man kan lära sig kontrollera sina personliga känslor och 

emotioner.  

 

Collins menar att det behövs mer arbete för att utveckla det känslomässiga hos 

socialsekreterarna, i syfte att inte låta dem påverkas av negativa aspekter, men även att stärka 

deras motståndskraft och bidra till kontroll över situationer. Lösningen inte stora eller dyra 

omorganiseringar, utan enkla och effektiva medel som att skapa förutsättningar för en positiv 

inställning (Collins, 2008, s. 1189). 

 

Vinnerljung (1996) understryker vikten av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Han diskuterar 

känslomässiga relationer, och poängterar att socialsekreterarna ska ha bättre och tätare 

kontakt med både biologiska föräldrar och familjehem; detta för att goda relationer dem 

emellan inte enbart gynnar barnet, utan även skapar trivsel och välbefinnande i 

socialsekreterarnas arbete. 

 

Han säger att socialsekreterarna både genom etablering av goda relationer mellan familjehem 

och biologiska föräldrar - och även genom att arbeta på en ökad kontakt mellan dessa i syfte 

att föra en konfliktfri dialog om exempelvis umgänge - kan främja samarbete och relationer 

som på längre sikt leder till barnets ökade välbefinnande.  
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Samarbete mellan klienten och socialsekreterare, samt val av insatser präglas av känslor, 

relationer, upplevelser men även makt och det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraterna 

använder i bland annat kommunikation med familjehemmet, biologiska föräldrar och barnet 

(Uhnoo, 2012). 

 

2.3.5 Handlingsutrymme inom socialtjänsten 

 

I detta avsnitt presenterar vi forskning som fokuserar på innebörden av starka kopplingar 

mellan det praktiska arbetet och den rådande lagstiftningen. Vi ser detta som underlag för 

vidare diskussion med fokus på socialsekreterarna, det vill säga gräsrotsbyråkratens position 

och det handlingsutrymme som bland annat Lipsky tar upp. 

  

Lipsky (2010) menar att vissa tjänstemän i det offentliga är så kallade gräsrotsbyråkrater 

(front-line bureaucrats eller street-level bureaucrats). Det gäller exempelvis socialarbetare 

eller poliser. Kontakten med medborgarna behöver inte vara direkt, ansikte mot ansikte. 

Lipsky menar vidare att en gräsrotsbyråkrat är en tjänsteperson som utför sina arbetsuppgifter 

gentemot klienten med en viss handlingsfrihet. Johansson (2007) skriver om att det finns två 

skikt av gräsrotsbyråkrater; de som genomför sina arbetsuppgifter och ser på dem utifrån  

struktur och rutin och de som ser arbetsuppgifterna som en utmaning, där de egna 

bedömningarna baseras på just gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet. 

 

Det är skillnad mellan gräsrotsbyråkrater och andra tjänstemän, som också kan ha 

handlingsutrymme och daglig kontakt med klienterna, men inte har möjlighet att fatta beslut i 

enighet med sina bedömningar där de måste ta ställning till personens individuella behov och 

förutsättningar. “Det räcker inte att ha ett visst manöverutrymme inom ramen för en bestämd 

output. Handlingsutrymme måste innefatta möjlighet att fatta beslut som påverkar det slag av 

service klienten erhåller” (Johansson, 2007, s. 42). Här åsyftas att handlingsfriheten även 

innebär förmågan att fatta beslut som är baserade på gräsrotsbyråkratens egna bedömningar 

samt att vederbörande har möjlighet att värdera om klientens problematik och neka insatsen. 

  

Svensson (2008) beskriver handlingsutrymme som kopplat till organisationens regler och 

rutiner. Vi diskuterar handlingsutrymmet vid vårdnadsöverflyttning, samt vilka 
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organisatoriska faktorer som påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme vid utredning 

och beslut. 

  

Att vara socialsekreterare innebär, enligt Svensson, (ibid) att ha förmågan att kommunicera 

och bedöma, men även att stärka och hjälpa människor när de behöver hjälp, ge dem service 

och samarbeta med dem genom att leda förändringsprocesser. Arbetet innebär även planering, 

administration och kontroll. Handlingsutrymmet  ger dem möjlighet att välja hur de bör agera 

utifrån det utrymme i vilket organisationens uppdrag sitter. 

  

I likhet med Svensson (2008) diskuterar Östberg (2010) handlingsutrymme som en typ av 

sortering av människor efter olika behov (jfr även Lipsky, 2010, s. 102f) där man talar om att 

selektera sina egna åtaganden gentemot klienter utifrån egna preferenser. Hon påpekar vidare  

att tidsbrist och handlingsutrymme är de faktorer som tillsamman utgör gräsrotsbyråkraternas 

individuella behörighet. Dessa är i sin tur behov av ett jämnt flöde i handläggningsprocessen. 

Även Lipsky (2010, s. 105-116) berör sortering av människor, men med ett större fokus på 

ojämlikhet i fördelningen av allokerade resurser, då den som passar bäst in i organisationens 

form också får större chans att få del av dessa: 

 

Eligibility, culpability and sustainability for bureaucratic intervention must all be determined. Indeed, 

the process of reducing a person to his or her qualifications for bureaucratic intervention essentially is 

the process of becoming a client (Lipsky, 2010, s. 105) 

 

Resonemanget hos Lipsky ovan synliggör möjligheterna att fatta godtyckliga 

myndighetsbeslut och i förlängningen potentiellt försvagad rättssäkerhet. 

 

Nyare forskning (Melander och Grimen, 2012) undersöker handlingsutrymmets roll I 

förhållande till ansvar i välfärdsstaten, och problematiserar detta gentemot tanken på att 

gräsrotsbyråkrater existerar i ett spänt förhållande till den demokratiska rättsstaten.  De menar 

att ett för högt utnyttjande av handlingsutrymmet riskerar att hota både rättssäkerhet och 

implementeringen av nya lagar. Författarna för dock resonemanget att handlingsutrymmet ska 

ses i ett nytt ljus – nämligen som ett verktyg för att föra resonemang snarare än ett (som hos 

Lipsky, 2010) strukturellt styrt underlag för bedömning och beslut.  De menar att de ger 

handlingsutrymmesbegreppet en epistemisk dimension. Tanken på att studera 
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handlingsutrymmet kritiskt framförs hos bland annat Kaldal (2012) – även här i förhållande 

till godtycklighet och rättssäkerhet. Kaldal (ibid) argumenterar för en högre grad av 

användande av standardiserade och evidensbaserade bedömningsinstrument i arbetet med 

barnavårdsutredningar. 

  

…Att bedöma risken för att ett barn far illa i ett sammanhang där barnets föräldrar står som 

motparter i en rättstvist kan försvåra både utredning och bedömning, bl.a. kan föräldrarna vinna 

fördelar i processen genom att försvåra utredningen eller framföra oriktiga uppgifter. (… 

)… Inom forskningen har brister i utredningar som rör misstanke om att ett barn far illa 

återkommande kunnat påvisas. De flesta faktorerna går att härröra till den eller de personer som 

genomför utredningen och bedömningen (Kaldal, 2012, s. 551 -547) 

   

Svensson och Ponnert (2017, s. 11) menar å andra sidan att de standardiserade 

bedömningsinstrumenten riskerar att producera beslutsoförmögna handläggare, då deras 

utredningsarbete bygger på en lägre grad av handlingsutrymme och professionalitet. De 

menar att färdiga manualer istället bjuder in till att låsa sig i ett administrativt tänkande som 

riskerar att påverka socialsekreterarnas bedömningar, då detta sker på bekostnad av just 

professionellt omdöme. Däremot är författarna noga med att poängtera att element av 

standardiserad bedömning skänker legitimitet åt utredningar (ibid).  

 

Östberg (2010) ifrågasätter socialsekreterarnas lämplighet i de fall där konflikter förekommer 

mellan ett stort antal policys och riktlinjer vilka de i sin yrkesutövning handskas med, och 

menar att risken för t ex  målkonflikter anses öka med socialsekreterarnas tolkning av fakta 

vid utredningar och överväganden. Här finns enligt författaren en risk att klientens behov 

standardiseras och kategoriseras, vilket innebär att klienten inte sorteras enligt sina egna 

behov, utan efter grova sorteringar som istället passar organisationens byråkratiska identitet. 

  

2.3.6 Socialtjänsten - en människobehandlande organisation 

  

Begreppet organisation omfattar en mängd olika fenomen som studeras av forskare i olika 

konstellationer, beroende på  vilka fenomen man  anser är viktiga att studera - gemensamt är 

dock tanken att  “organisation utgör en arena för att studera mänskliga beteenden” (Uhnoo, 

2012, s. 70), kultur och beteenden utgör grunden för att förklara och förstå organisationen i 

sitt sammanhang. 
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Johansson (2015) tar bland annat upp de organisatoriska förutsättningar som styr 

människobehandlande organisationer och vad som påverkar dessa när det gäller 

socialtjänstens och socialsekreterarnas handlingsutrymme. Johansson menar att socialtjänsten 

som en människobehandlande organisation är till för att skydda och främja personers behov 

av vissa insatser, och att det därför är viktigt för organisationen att definiera, forma och om 

möjligt ändra på personens behov för att kunna placera dem så att de passar i organisationens 

egenskaper.  

 

Johansson (2007) ser vikten att det skapas relationer mellan klienterna, gräsrotsbyråkraterna 

och organisationen. Dessa baseras på olika, och motstridiga, behov där organisationen 

förhåller sig till reglementen som till punkt och pricka förväntas följas av gräsrotsbyråkrater. 

Samtidigt måste gräsrotsbyråkraterna komma med individanpassade lösningar som klienten 

behöver enligt gräsrotsbyråkratens bedömning. Just i dessa bedömningar finns handlingsfrihet 

som är en del av gräsrotsbyråkratens arbetsuppgift. 

 

Intressant här att klienten agerar utifrån sina behov som i sin tur ofta påverkas av 

gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet att tillgodose dem. Gräsrotsbyråkrater har både 

handlingsfrihet och handlingsbegränsning. Detta då de regler som gräsrotsbyråkraterna 

förhåller sig till både utgör deras begränsningar (att inte gå över reglementenas gränser), men 

även utgör ett skydd mot att ta personligt ansvar för de beslut de fattat (Johansson, 2007, s. 

63). 

 

Johansson fortsätter resonera om hur organisation påverkar människa och vise versa.  För att 

organisationen ska kunna hantera människans komplexa behov lämnas uppgiften att hantera 

klienten så att den passar in i organisationen till gräsrotsbyråkrater. Johansson resonerar om 

människobehandlande organisationer, där människor sorteras, konstrueras och anpassas så att 

de blir hanterbara för organisationen. Denna sortering tar sin början vid interaktionen mellan 

klienten och gräsrotsbyråkraten. På så sätt omvandlas individen till en klient - en klient som är 

anpassningsbar och styrbar utifrån organisationens förutsättningar och behov (Johansson, 

2007, s. 50-56). 
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Individen kan förminskas till att motsvara organisationens specialisering, och när detta är 

gjort får vederbörande en ”byråkratisk identitet” (Johansson, 2007, s. 51). Den interaktion 

som nu existerar mellan klient och gräsrotsbyråkrat präglas av vissa maktförhållanden.  

Gräsrotsbyråkrater kan genom att använda organisationens resurser och kunskaper och genom 

sin kunskap om hur och på vilket sätt dessa resurser kan användas - få en större makt och ett 

större handlingsutrymme gentemot klienten och dennes behov. 

 

Handlingsfriheten ligger till grund för bedömningar i individuella ärenden, där klientens 

beroendeställning kan leda till att vederbörande hamnar i underläge gentemot 

socialsekreteraren. Likväl kan samma handlingsfrihet bereda möjlighet att främja klientens 

intressen. Uhnoo (2012) refererar till Sarri och Hasenfeld (Hasenfeld, 1983, 1987)  i frågan 

gällande människobehandlande organisationer - i vårt fall socialtjänsten, där vi finner vår 

referensgrupp,  socialsekreterarna. I organisationer där mänskliga relationer är inblandade 

finns det enligt författarna alltid en förhöjd risk för problem och maktutövning - men även 

kamp mellan socialsekreterarnas byråkratiska användning av sitt handlingsutrymme och deras 

professionalisering. 

 

Hasenfeld (1983) använder begreppet råmaterial, med vilket han benämner människor eller 

klienter i människobehandlande organisationer. Dessa människobehandlande organisationer 

bygger sin verksamhet kring de personerna. En utmärkande del av situationen är att 

gräsrotsbyråkraterna som finns i gränslandet mellan lag och medborgare har så stor makt och 

så stort handlingsutrymme så att de kan bestämma över beslut och insatser. 

 

Uhnoo (2012) karakteriserar gräsrotsbyråkrater som tjänstemän vilka arbetar med otydliga 

regler, komplexa och svåra fall, men även med ständigt bristande resurser. Detta påverkar 

både arbetsfördelning och arbetsbelastning. Svensson (2008) refererar till socialsekreterare 

och kallar demokratins väktare: Socialarbetarens dilemma är följa organisationens regler utan 

att gå in i diskussion, arbeta utifrån förändringar och för förändringar, kringgå problemet och 

hitta en lösning. Socialt arbete bedrivs alltid inom ramen för någon form av organisation. Att 

organisera arbete innebär att ordna och sortera, sätta gränser, hur arbetet på bästa sättet 

organiseras. 
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Även Svensson (2008) tar upp begreppet människobehandlande organisationer, där hon ser 

klienterna som både råvara och befintliga kunder. Människobehandlande organisationer är 

enligt Svensson en produkt av välfärden, och ett led i att hålla samhället samman. Deras 

uppgift är att värna om sina klienter och göra det bästa möjliga för dem. Framväxten av en 

stor variation av människobehandlande organisationer beror på ökande behovet av 

specialiserade insatser,  baserade på specialiserade kunskaper, och anses ha ökat under 

industrisamhällets framväxt. 

 

Kännetecknande för människobehandlande organisationer är sortering av människor, vilket 

enligt Hasenfeld (1983) förekommer i tre olika former: 

 

People-processing technologies, d v s karaktäriserande - där man administrerar och sorterar 

människor enligt olika diagnoser eller grupperingar för användning därefter i en annan mer 

lämplig organisation. 

People - sustaining technologies, innebär bevarande, d v s när organisationer bevarar och 

bibehåller klientens välbefinnande. Detta kan exempelvis vara ett äldreboende där man inte 

kan bota - men syftar till att bevara - människors välmående så länge som möjligt. 

People- changing technologies innebär förändring, och sådana organisationer strävar efter att 

förändra människan för dennes eget välbefinnande. Exempel på detta kan vara missbruks- 

eller sjukvård.  

 

Viktigt att påpeka är att organisationerna är komplexa i sin utformning och det är svårt att 

sortera strikt efter dessa ramar. Gemensamt är att organisationerna bygger på 

mötessituationer, och strävar efter att skapa relationer med klienter (Svensson, 2008, 

Hasenfeld, 1983). 

 

2.3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Vikten av vårdnadsöverflyttning styrks av forskningen,  då man strävar efter långsiktiga och 

trygga placeringar av barn som har knutit an med sina familjehemsföräldrar (Broberg, 2010;  

Skoog, 2013; Mattsson, 2010; Nordin 2003). Vi vill även med avsnittet om anknytning 

understryka anknytningens betydelse för initierande och övervägande av 
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vårdnadsöverflyttningar som en bas för möjligheter till en trygg placering  och barnets 

positiva utveckling (Sroufe, 2005; Perris, 1996 ). 

 

När det gäller utredningsarbete utifrån bedömningsmodeller och utrednings- och 

dokumentationsstöd, i Sverige BBIC, visar undersökningar att det ställs högre krav på 

socialsekreterarnas barnavårdsutredningar. Dessa högre krav påverkar  implementering av 

beslut, och användningen av BBIC påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme. Många 

uttrycker missnöje - att användandet tar  mer tid från klienter och skapar mer administration - 

samtidigt som de säger sig förstå vikten av att stärka barnets rättsliga ställning genom att 

använda standardiserade bedömningsinstrument, samla in relevant information och att 

bedöma risk- och skyddsfaktorer. Kaldal (2010) förespråkar bredare användning av 

standardiserade bedömningsinstrument medan Svensson och Ponnert, (2016) förhåller sig 

kritiska till användningen av dessa instrument. De resonerar kring hur instrumenten kan 

minska graden av handlingsutrymme i socialsekreterarens tjänsteutövning. 

 

Att som socialsekreterare bli involverad i svåra och påfrestande situationer gör att man 

påverkas känslomässigt. Det är en utmaning att dra gränser mellan det professionella och 

privata; man blir involverad och engagerad i ärendet. Herz, (2016) och  Lalander, (2016) visar 

att socialt arbete alltid ska förstås i relation till både sociala, kulturella och personliga 

egenskaper. Forskningen menar även att beslutsfattandet bör förstås som en process präglad 

av socialsekreterarnas personlighet och vederbörandes personliga värderingar (Vinnerljung, 

1996). 

 

Vi kan konstatera tanken på vikten av att sätta barnets behov i centrum och att utgå från 

barnets bästa genom att behålla kontinuitet är just det arbete som socialsekreterarna är satta att 

göra. Socialtjänsten ska identifiera risker, åtgärda problem och sedan i så hög grad som 

möjligt normalisera barnets tillvaro. Som tjänsteman ska man inte glömma att socialt arbete 

handlar om att ”identifiera och hantera normalitet och avvikelser” (Ströms föreläsning, 

Socialhögskolan, 2018-10-15). 

  

Forskarna diskuterar barnets välbefinnande och socialsekreterarnas arbetsbelastning, men inte 

ens här ses några  konkreta förslag på hur det skulle kunna gå att åtgärda dessa problem. Den 



 
  

 

36 

 

forskning vi presenterar identifierar kopplingar i definitioner när det gäller handlingsutrymme 

samt hur det påverkas av organisationen, (Lipsky, 2010; Johansson, 2007; Svensson, 2008) 

där både organisatoriska och känslomässiga förutsättningar  existerar.  

 

Vill vi poängtera att det, speglat mot lagkravet, fortfarande genomförs alldeles för få 

vårdnadsöverflyttningar och att  det saknas forskning på området. Övervägande delen av den 

presenterade forskningen menar, att socialtjänsten ska satsa på relationer med klienter, barn, 

nätverket kring barnet och samarbeta med alla berörda myndigheter, i syfte att skapa goda och 

långsiktiga relationer. 

 

Studier av Herz, (2016) O´Sullivan, (2011) och Collins, (2008) presenterar beskrivningar av 

de känslomässiga och emotionella förutsättningar som präglar socialsekreterarnas arbete. Då 

man som socialarbetare möts av olika situationer och svåra öden, är det ingen lätt uppgift att 

behålla en neutral inställning. Om man som utredare dessutom själv varit i en liknande 

situation (jfr O´Sullivan) eller känner sympati för klienten kan man även riskera att avvika 

från sina plikter för att hjälpa klienten (jfr Lalanders exempel med de norska läkarna ovan).  

 

Stress och arbetsbelastning påverkar människans förmåga att  analysera, agera och fatta 

beslut. Personliga egenskaper spelar här en avgörande roll. Vi uppmärksammade studier som 

beskriver stress som en utvecklingsmekanism på arbetsplatsen, vilken ledningen med enkla 

medel kan styra så att personalen ges möjlighet att vara nöjd och känner tillfredsställelse med 

sitt arbete. LARO-modellen, där personalen förbereds inför känsloladdade möten med 

klienterna, och med hjälp av manualen kan förbereda sig för att kunna hantera sina emotioner 

och agera med mer neutralt. 

 

I de flesta böcker om utredningar fokuserar författarna på att samarbete med andra aktörer är 

viktigt i syfte att kunna tillskansa sig så adekvat information om barnet och dess situation som 

möjligt (Emtestam, 1996; BBIC, Handböcker från Socialstyrelsen).  Kritik som framförs mot 

detta baseras på granskning av flera kommuners utredningar, där man analyserat utredningar 

skrivna av socialsekreterare. Det framförs  kritik mot de bedömningsmodeller (i första hand 

BBIC) av socialsekreterarna samtidigt som de flesta upplever modellen som är positiv och 
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användbar modell då de i förlängningen syftar till att stärka barnets rättsliga ställning (Kaldal, 

2012; Svensson och Ponnert, 2016). 

  

Det vi finner gemensamt i dessa studier är att författarna i stort förhåller sig kritiska till 

socialtjänstens agerande - i de flesta fall gällande utredningsarbete och rättssäkerhet. De 

menar att det inte finns något enhetligt utredningsförfarande mellan landets socialtjänster och 

att detta i sin tur inverkar menligt på rättssäkerheten för barnet. Särskilt när socialsekreterarna 

agerar med känslor i möten med klienten.  

  

 3 Teoretiska perspektiv 

  

Arbetet tar sina teoretiska utgångspunkter i element från fyra olika teorier: Anknytningsteori, 

som är en grundförutsättning för att vårdnadsöverflyttning ska överhuvudtaget komma på tal. 

Organisationsteori, för att se hur och på vilket sätt organisatoriska förutsättningar påverkar 

socialsekreterarnas roll som tjänstemän. Teorin om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme - 

där gräsrotsbyråkrati beskriver socialsekreterarnas roll inom organisationen. Teorin behandlar 

även deras förutsättningar för handlingsutrymme, vilket i sin tur möjliggör att de kan ta 

självständiga beslut som rör klienten. För att belysa socialsekreterarnas emotionella och 

känslomässiga förutsättningar använder vi oss även av element av emotionsteori - främst från 

Hochschild och Fineman, med fokus på hur känslor verkar i organisationen och hur de kan 

anses ligga till grund för beslut.   

  

3.1 Barnets bästa utifrån anknytningsteori 

  

Forskningen pekar på att barn som känner sig trygga i sin placering utvecklas och mår bra, de 

slipper stress och sammanbrott i placeringen (Broberg, 2013). Detta resonemang leder till att 

vi vill poängtera vikten med vårdnadsöverflyttning genom att nämna att anknytning är en 

viktig förutsättning för att en vårdnadsöverflyttning ska komma på tal och även till sist blir av.  

Vuxnas bedömning av barnets bästa ska präglas av långsiktighet - särskilt i samband med 

vårdnadsöverflyttning då man planerar långsiktiga uppväxtplaceringar. 
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Det finns ingen entydig tolkning av begreppet barnets bästa och vi vill inte heller inkomma 

med några tolkningar utifrån vårt resonemang här. Det finns många i barnets närhet som 

betraktar barnets bästa på sitt sätt, och utifrån sin professionella eller privata förmåga. 

 

En viktig förutsättning för gynnsam utveckling av barnets anknytning är att någon vuxen 

kontinuerligt tar hand om honom eller henne. Omvårdnad, vård och omsorg är viktiga 

komponenter här. Bowlby (2010) skriver att det är många barn som växer upp med föräldrar 

som brister i sin föräldraförmåga som har svårt att knyta an till dessa vuxna. Vi vill poängtera 

är att även om Bowlby (ibid) menar att föräldrar har inprogrammerade förmågor att ta hand 

om sina avkommor och hjälpa dem att överleva, så händer det att utvecklingen av relationen 

mellan föräldrar och barn avstannar och barnet - för att få den vård och omsorg det behöver - 

kan, och ska, placeras i fosterhem. 

  

Det är uppenbart att alla insatser som sätts för ett barn ska utgå från barnperspektivet och vara 

för barnets bästa. Socialtjänstlagen pekar sedan 2013 på vikten att alla beslut som gäller 

barnet ska utgå just från barns bästa. För att uppfylla detta rekvisit och se på barnets situation 

utifrån barnperspektiv, innebär att samla vissa essentiella kunskaper om det aktuella barnet. 

Detta genom, lyssna till barnets röst, ta reda på barnets egen inställning, likväl som dess 

upplevelser. Vidare även att ta hänsyn till dess känslor och tankar (Höjer, 2016, s.17). 

 

Viktigt anses även göra en risk- och skyddsbedömning, skriva vård– och 

genomförandeplaner, fokusera på långsiktighet utifrån helhetssyn - alltså på hela barnets 

uppväxt och framtid. Om barnet trivs i sin placering och känner känslomässig tillhörighet, 

trygghet och välmående i familjehemmet, utvecklas barnets anknytning till familjehemmet så 

blir i förlängningen en vårdnadsöverflyttning det bästa för barnet. 

 

3.2 Gräsrotsbyråkraterna i organisationen 

  

Organisationsteori fokuserar på organisationen som helhet och på hur människobehandlande 

organisationer utvecklas i sin komplexitet. Frågor som gäller organisationens mål, strategi och 

företagskultur, liksom lednings- och kontrollsystem där relationsmässiga förutsättningar 

påverkar arbetsbelastning och arbetsfördelning ställs och diskuteras. Där de senare kan leda 
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till organisationsförändringar vilka i sin tur direkt eller indirekt påverkar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme vid handläggning och beslut (Johansson, 2007). 

  

Bakka (2006, s. 20) säger att organisationsforskning är omfattande. Han menar att alla yrken 

och professioner har sin egen organisationsteori. I den specifika organisationen utvecklas ett 

eget språk och en egen kultur som syftar till att underlätta samarbetet mellan yrkesgrupper 

och överskrida gränserna mellan professioner.  

 

Byråkratin är ett av de centrala begrepp som ingår i gräsrotsbyråkratens organisation. 

Byråkratisk organisation styrs av givna regler och bestämmelser. Ofta säger man att i dessa 

organisationer finns ingen plats för känslor eller värderingar, utan tjänstemannen agerar 

utifrån givna förutsättningar. Den som lägger stor vikt på just de byråkratiska aspekterna är 

Weber (Bakka, 2006). Bakka menar att Weber kopplar byråkrati till människans handlande 

och agerande, och att byråkratin i sin tur bygger på auktoritet och makt som används i olika 

former, inom olika organisationer och i olika konstellationer. Weber (Weber,  1968, s. 1041 

ff) talar om en decentraliserad och stereotypisk administration (jfr Lipskys 2010, 

gräsrotsbyråkrater och Svenssons, 2008, handlingsutrymme) och problematiserar begreppet 

Auktoritet i förhållande till organisationsstrukturen. 

 

Bakka bekräftar detta då han diskuterar Webers tankar kring byråkrati och makt  (Bakka, 

2006 s. 20-22)  att byråkratin i sig är en maktutövning, som med hjälp av organisationens 

styrregler utövar en auktoritet som strukturerar och kontrollerar för att maximera 

effektiviteten i arbetet. Auktoritet anses alltså av Weber utgöra en förutsättning för en effektiv 

byråkratisk organisation. Johansson (2007) utvecklar temat byråkrati vidare genom att 

fördjupa sig och diskutera de organisatoriska begränsningar som är relevanta för arbete med 

klienten och påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme. 

  

Vårt fokus under arbetets gång kommer ligga på organisationsteori kopplad till 

gräsrotsbyråkratens organisation där man arbetar nära klienten och arbetet styrs av regler och 

riktlinjer. Då gräsrotsbyråkratens arbete med klienten är svårt att mäta ifråga om resultat och 

kundnöjdhet blir det en utmaning för ledningen att kontrollera gräsrotsbyråkratens arbete.  

Detta leder till att en viss diskrepans mellan arbetet som socialsekreterarna De facto gör och 
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det arbete lagstiftningen kräver att de ska göra. Arbetet med klienterna i den 

gräsrotsbyråkratiska organisationen präglas enligt Lipsky (2010) av oväntade och oförutsedda 

händelser. Detta leder till att gräsrotsbyråkratens arbete har ett visst handlingsutrymme att 

disponera.  

 

3.3 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

 

Gräsrotsbyråkraterna träffar klienter, hanterar ärenden, men mycket av detta kontrolleras av 

den organisation inom vilken de arbetar. Gräsrotsbyråkraterna behöver inte vara enbart 

socialsekreterare som har direkt kontakt med klienterna. Vi vill påpeka att även 

enhetscheferna betraktas som gräsrotsbyråkrater i vår studie, då de har kontakt med både 

biologiska föräldrar, barn och familjehem.  

 

Även om gräsrotsbyråkraterna tillämpar reglementet, gör de fortfarande individuella 

bedömningar utifrån sin erfarenhet, kunskap, position och relation med klienten. Beslut tas 

utifrån generella bestämmelser där god kännedom om verksamhetsområden, improvisation, 

omdömesförmåga samt sunt förnuft krävs (Johansson, 2007). 

  

Johansson resonerar om gärsrotsbyråkraternas handlingsfrihet i organisatoriska sammanhang. 

Han diskuterar även deras begränsningar i fråga om handlingsutrymme samt hur dessa 

begränsningar kan variera beroende på arbetssituation, arbetsbelastning och arbetsfördelning. 

  

Vi ser att det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraterna har att disponera, parallellt med 

rent organisatoriska förutsättningar, är centrala faktorer för att förstå vår empiri.  

Valet av teori handlar om det handlingsutrymme som socialsekreterarna kan disponera under 

sitt arbete, under hela processen från att initiera vårdnadsöverflyttning tills övervägandet går 

till socialnämnden och därefter till tingsrätten. Att hantera handlingsutrymme som 

socialsekreterare kan komma att vara en svår och påfrestande uppgift då man befinner sig i 

gränslandet mellan klientens behov och önskemål från ena sidan och från den andra sidan 

lagar, reglementen och lokala föreskrifter.  
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Lipsky (2010) baserar sitt resonemang på interaktioner när det gäller det handlingsutrymme 

som gräsrotsbyråkrater (socialsekreterarna i vårt fall)  hanterar mellan allmänheten eller 

sökande. I vårt arbete kommer vi använda Lipskys teori om hur gräsrotsbyråkraterna påverkas 

av sin organisation i sitt arbete med  klienterna, när det gäller vårdnadsöverflyttning. 

  

Lipsky definierar gräsrotsbyråkraterna som anställda inom offentlig sektor  som har daglig 

direkt kontakt med klienterna och som utför sina arbetsuppgifter med mer eller mindre 

handlingsfrihet. Detta innebär även att gräsrotsbyråkraterna använder sin handlingsfrihet och 

sitt handlingsutrymme vid utförande av sina arbetsuppgifter, vid utredningar, beslut och 

genomförande. Relationerna mellan gräsrotsbyråkraterna och klienterna omges och även 

bestäms av en mängd olika lagar, regler, föreskrifter och inte minst av den organisation inom 

vilken de arbetar. 

 

Gräsrotsbyråkratens arbete präglas av ständig och nära kontakt med klienten, då hänsyn till 

klienternas behov, (Lipsky, 2010) känslor samt deras personliga och individuella önskemål 

ligger till grund för beslut av insatser och åtgärder.  

 

Vi kan bekräfta att dessa gräsrotsbyråkraters arbete å ena ligger på gränsen mellan lagar, 

bestämmelser, förordningar och lokala riktlinjer som styr arbete i människobehandlande 

organisationer.  Å andra sidan påverkar känslor, tankar, funderingar och emotioner. De kan 

skapa dilemman för socialsekreteraren vid beslut, och ha påverka på deras handlingsutrymme.  

 

Vi ser att socialsekreterarna i egenskap av gräsrotsbyråkrater utifrån sina egna personliga 

egenskaper påverkas av de dilemman som uppstår i mötet med personer i utsatta situationer.  

Denna, ofta problematiska, ställning skapar dilemman, och känslor hos socialsekreterarna 

som kan påverka både beslut och tillvägagångssättet i fråga om ärendehantering.  Oftast möter 

socialsekreterarna personer med komplexa behov, och det handlar även om att 

socialsekreteraren trots sin tjänsteställning som myndighetsutövare också är en vanlig individ 

med personliga känslor och egenskaper. De är medvetna att deras beslut påverkar den 

enskilde. Graden av handlingsfrihet reglerar utrymme för besluten, samtidigt som känslor och 

skapar dilemman för ärendehantering, i vårt fall initiering av den process som syftar till att 

flytta vårdnaden av ett barn från dess biologiska föräldrar till ett familjehem.  
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Lipsky menar vidare att gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet är stor och baseras på en mängd 

olika faktorer. Dessa kan även vara olika enskilda situationer som empati, sympati eller avsky 

för klienten. (Lipsky, 2010). Olika känslor och upplevelser uppstår hos gräsrotsbyråkraterna 

vid mötet med klienten, bedömningar av dennes behov, beslut och hantering av 

vederbörandes ärende. Gräsrotsbyråkrater har frihet att prioritera klienten eller prioritera bort 

genom att välja att inte vidta åtgärden i dagsläget. 

 

Handlingsutrymmets utformning och storlek varierar med en mängd olika faktorer. Det kan 

minskas vid detaljstyrning, evidensbaserad uppföljning och kontroll, baserad på att man i 

högre grad ska använda beprövade instrument och maktmedel. Likväl kan det även utökas - 

när gräsrotsbyråkratens arbete i organisationer där man har utrymme att behandla klienten 

utifrån dennes individuella förutsättningar, likaså en rimlig  arbetsbelastning och 

resursfördelning, förening med gräsrotsbyråkraternas kompetens, erfarenhet och kunskap i 

frågan (Lipsky, 2010). 

 

Östberg (2010) instämmer med Lipskys resonemang om socialsekreterarens svåra och 

komplexa arbete och säger att handlingsutrymmet minskar strikt styrda organisationer. Detta 

leder till att det blir svårare att fatta beslut samt att risker för intressekonflikter ökar. Detta i 

sin tur kan skapa svåra känslomässiga dilemman för socialsekreterarna.  

 

Östberg (ibid) gör en även koppling till Johansson (2007), som säger att ju mer organisationen 

blir regelstyrd, desto svårare blir det för den enskilde myndighetsutövaren att fatta beslut. Det 

finns även en risk för att besluten kan fattas utifrån emotionella förutsättningar som påverkar 

socialsekreterarens omdöme. Östberg menar att detta är ett av de dilemman som skapas för 

socialsekreterarna vid bedömningar och beslut, en tanke som även Lipsky bekräftar genom att 

säga att handlingsutrymme ska vara relativt stort och att möjligheter att fatta rättssäkra beslut 

ska finnas.  

 

Lipsky menar att detta kan möjliggöras om klienten har större inflytande i sitt ärende, har 

information, ledningen i organisationen är engagerad och lyhörd, att handlingsfrihet hos 

socialsekreterarna relativt stor samt att samverkan och samarbete mellan professioner i 

gräsrotsbyråkratens organisation finns (Lipsky, 2010). 
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Då Weber (Weber,  1968, s. 1041 ff och Weber,  1964, s. 339-329) menar att att auktoritet är 

en förutsättning för effektivitet i en byråkratisk organisation anser Lipsky (2010) å andra 

sidan snarare att effektiviteten ökar med minskad auktoritet (och därmed större 

handlingsutrymme för socialsekreteraren) och högre grad av inflytande för klienterna. 

 

3.4 Känslomässiga förutsättningar i organisationen  

  

Sociologiska teoretiker har ägnat sig åt vad som kallas emotionsforskning; och teoretiserat 

över hur det känslomässiga, eller känslorna, skapar förutsättningar för och interagerar med 

individen (aktören) i förhållande till arbete, belöningar, drivkrafter och liknande. Hochschild 

(1990) identifierar olika utgångspunkter för emotionsforskningen. 

  

Dessa utgångspunkter behandlar på olika sätt, och med avstamp i olika ställningstaganden, 

relationen mellan individ och omgivning. De använder subjektets känsloliv som 

förklaringsfaktor. Hochschild (ibid) menar att  känna är ett sinne. Författaren menar dock att 

det inte är helt klart hur detta sinne fungerar, eller vad i det består. Gemensamt för hur alla 

emotionsforskare ser på känslor, eller kännande, enligt Hochschild (1990, s. 118) är fyra 

komponenter: 

  

a) En bedömning av situationen. 

b) Förändringar i den kroppsliga upplevelsen. 

c) Det fria eller det undertryckta känslomässiga uttrycket i form av gester. 

d) Kulturella etiketter på bestämda konstellationer av de tre första komponenterna. 

  

Olsson (2008) menar, då hon kommenterar punkt d ovan, att ”…vi namnger känslor och 

kallar dem för till exempel ’ilska’, ’skam’, ’glädje’, eller ’rädsla’ (Olsson, 2008, s, 27ff). När 

Olsson analyserar Hochschild identifierar hon alltså en hög grad av normativitet vid 

bedömningen av dessa komponenter. 

  

Vid studiet av socialsekreterares känslomässiga förutsättningar kan just denna normativitet 

vara en första länk till tanken på professionellt handlingsutrymme som en spelplan: 

avgränsningar och begränsningar (jfr bilden, kap. 4. 5.1 s. 51) begränsas eller inramas av 
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strukturella faktorer (jfr Brantes systemnivå, 2003) som likväl kan bestå av en speciell grupps 

gemensamma språk (i dagligt tal menar många t ex skämtsamt att socialarbetare talar 

Socionomiska) – ett språk som speglar just det ’Känslans Sinne’ Hochschild diskuterar ovan. 

  

Socialsekreteraren använder inte bara emotioner för att göra bedömningar utan existerar även 

själva i en normativ kontext, där de gemensamma känslorna kring själva språket utgör en 

viktig del i skapandet av det handlingsutrymme där besluten fattas. Direktkontakt med 

klienterna kan ha påverkan på socialsekreterarens personliga uppfattning av både situationen 

och klientens problem. 

  

Här vill vi stärka upp kopplingen mellan Lipskys gräsrotsbyråkrati, Svenssons 

handlingsutrymme och de känslomässiga förutsättningar vi studerar genom att beakta element 

från ytterligare en emotionsforskare – Fineman (2003), vars gärning enligt Olsson (2008) 

består i att förena tanken på emotion och organisation, en relation han menar medvetet 

osynliggjorts av organisationsteoretiska forskare. Vid studiet av känslomässiga förutsättningar 

i en organisatorisk kontext identifierar vi genast ett behov av en förståelse för känslornas och 

organisationens synergier. 

  

Fineman (2003) menar att organisationsforskare medvetet ignorerat att ta hänsyn till 

känslomässiga förutsättningar – han går så långt att han hävdar att de sopats under mattan – 

och inte står att finna i forskningen, utan istället har fått rollen av en subdisciplin (Fineman, 

2003). Detta är en problematisering av förhållandet mellan organisatoriska och känslomässiga 

förutsättningar, något vi anser vara en lämplig teoretisk utgångspunkt vid diskussionen av 

förhållandet dem emellan. 

  

Fineman använder uttrycket Organisationens Emotionella Arena (Fineman, 2003) – något vi 

direkt vill koppla till just handlingsutrymmet. Tanken på att beslut är styrda av känslor – i alla 

organisationer – och att det finns en generell, normativ föreställning om att känslor skulle 

vara underställda uppfattningen om att det rationella bör styra. Fineman (ibid) menar dock att 

beslut fattas, inte bara delvis baserade på känslor, utan att även de skenbart rationella besluten 

är styrda av känslor: 
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They are the realities of people who hold responsible positions. The experience of decision making, of 

deciding, can be a fraught process, sometimes agonizing. ) … …to the highly complex, such as 

decisions concerning… ) … …At times, what feels good, right or comfortable ultimately solves the 

problem, unlocking the logjam of possibilities. But this sits uneasily with classical formulations about 

the cool-headed, rational, decision maker who carefully (and dispassionately) weighs up the pros of 

different alternatives before choosing the one that maximizes the payoff (Fineman, 2003, s. 98) 

  

Fineman (2003) menar att vi tar till oss känslor och gör dem till våra, och att vi fattar våra 

beslut på känslomässiga grunder; han använder uttrycket appropriering. Vi menar att denna 

appropriering av känslor i en grupp av professionella aktörer– här socialsekreterare – genom 

att ta till sig känslor och göra dem till sina, bygger ramen för hur de känslomässiga faktorerna 

uppför sig inom gränserna för aktörernas handlingsutrymme, inte minst – som i citatet ovan – 

när det gäller att göra bedömningar vilka ligger till grund för beslut. Finemans medvetenhet 

om de känslomässiga faktorernas vikt och inverkan vid beslutsfattande är översättningsbar till 

tanken på socialsekreteraren som ett subjekt på en arena bestående av handlingsutrymme, och 

hur de beslut som tas  inom ramen för den professionella diskretionen fattas under stark 

påverkan av känslor likväl som begränsning i form av emotionella förutsättningar. 

 

Vi menar att medvetenheten om att professionella beslut ÄR känslostyrda, trots att de i första 

hand framstår som rationellt och logiskt underbyggda, precis som tanken på att 

approprieringen av känslor och en grupps språk, i likhet med de organisatoriska 

förutsättningarna, bidrar till att definiera handlingsutrymmets art och omfattning. Fineman 

identifierar även det känslomässiga som en drivkraft – han menar även att man tenderar att 

fatta beslut för att de känns bra (ibid). Hochschild (ovan) talar om emotioner som  

förändringar i den kroppsliga upplevelsen - något som vi gärna sätter i relation till uttrycket 

att gå på magkänslan. Man menar att man fattar beslut som känns bra och att man ibland 

menar sig kunna känna det i kroppen.  

 

O’Sullivan (2003, s. 30) talar om i likhet med Fineman om beslut i en organisatorisk kontext 

och att beslutsprocessen är styrd av beslutsfattarens känslor (ibid, s. 95-100), men då Fineman 

berör organisationer i allmänhet så diskuterar O’Sullivan beslutsfattande och emotioner inom 

socialt arbete i synnerhet. O’Sullivan (ibid,  s. 29-33) diskuterar beslutsfattande inom det 

sociala arbetet utifrån känslor, önskemål och handlingsutrymme och presenterar en modell 

(ibid, s. 98) där personliga värderingar anses påverka specifika känslor i beslutsprocessen, och 
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vi vill även koppla detta till vår tanke på påverkan på handlingsutrymmet. Om värderingar 

skapar och påverkar känslor, vilka i sin tur påverkar besluten, så menar O’Sullivan att 

besluten - genom den tidigare nämnda copingprocessen (jfr Larzarus) på nytt påverkar 

personliga värderingar o s v. Alltså ändras de känslomässiga förutsättningarna för 

beslutsfattande utefter vilken påverkan  konsekvenserna av tidigare fattade beslut har - något 

som då påverkar hur den enskilde socialsekreteraren  väljer att nyttja av sitt 

handlingsutrymme, och vilka beslut vederbörande väljer att fatta. 

 

3.5 Teorianvändning i tidigare forskning 

 

De teorier som använts i de flesta forskningsrapporter innefattar just anknytningsteoretska 

resonemang, något vi anser är av vikt när det gäller att se på problemet utifrån barnets 

perspektiv. Mycket riktigt pekar resonemangen på att vårdnadsöverflyttning är ett viktigt steg 

i barnets känslomässiga utveckling  (Prop. 1981/82:168). 

 

I fråga om vårdnadsöverflyttningar finner vi i forskningen inga referenser till 

handlingsutrymme eller gräsrotsbyråkrater. Inte heller finner vi några konkreta tankar kring 

organisationens påverkan på socialsekreterarnas handlingsutrymme. Vi uppmärksammar ett 

antal studier som belyser hur socialsekreteranas känslor kan tillskrivas påverkan  på 

beslutsproseccen, samtidigt som vi observerar vissa luckor i forskningen kring 

vårdnadsöverflyttning. 

 

4 Forskningsmetod 

 

4.1 Intervjumetod 

 

Vårt arbete är en kvalitativ studie, där vi med hjälp av intervjuer, rapporter och riktlinjer 

syftar till att presentera en överblick och en förståelse om varför man som familjehem, även 

om man kan tänka sig att ta emot ett barn för placering, tvekar att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning. Vid analys av intervjusvaren använde vi oss av en variant av tolkande 

fenomenologisk analys, en metod som fokuserar på hur aktörer (i vårt fall socialsekreterare) 

förklarar sina upplevelser av vissa viktiga händelser.  
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Eftersom de intervjuade socialsekreterarna beskriver sina känslor och upplevelser av vissa 

händelser, menar vi oss kunna tolka och analysera dessa upplevelser genom att implementera 

analys av hinder och förutsättningar på vårt arbetes huvudfråga - vårdnadsöverflyttningar. Vi 

presenterar här en kvalitativ studie, baserad på semistrukturerade djupintervjuer och relevant 

litteratur.  

 

Vi vill även understryka att även om vi undersöker socialsekreterarnas upplevelser av 

vårdnadsöverflyttning valde vi ändå att intervjua enhetschefer. Detta är för att få så fullständig 

bild som möjligt gällande de organisatoriska förutsättningarna som påverkar 

vårdnadsöverflyttning. Frågorna till enhetscheferna ställdes med betoning på att beskriva 

organisationen som ett system, utifrån organisatoriska och känslomässiga förutsättningar. Vi 

har (s. 35) tidigare nämnt att enhetscheferna kan klassificeras som gräsrotsbyråkrater, då de i 

flera fall har direktkontakt med både klienter och uppdragstagare inom ramen för sin 

tjänsteutövning. 

 

4.2 Urval   

 

I arbetet valde vi att använda en kvalitativ metod. Detta genom att djupintervjua nio 

socialsekreterare och fem enhetschefer, transkribera, koda och analysera svaren. Vi har 

förberett en intervjuguide med 17, respektive 13 frågor. Vi valde att ställa följdfrågor för att 

vara säkra på att vi uppfattade svaren korrekt. Vi inkluderade vare sig biologiska föräldrar, 

familjehemsföräldrar eller domstolsväsendet i intervjuarbetet. Detta kan däremot vara 

intressant att studera i andra, framtida undersökningar och vår förhoppning är att sådana 

kommer att göras. Att belysa forskningsfrågan ur flera perspektiv bidrar självklart till en 

bredare bild av den. 

 

Vi valde ett geografiskt område - Stockholms Nordvästkommuner - eftersom dessa har vissa 

gemensamma polices och riktlinjer i fråga om socialt arbete och delar ett flertal 

kommungemensamma resurser (Socialjouren Nordväst, FoU Nordväst, Familjerådgivning, 

Familjevåldsteamet, Familjerättsbyrå Jour- och familjehemspoolen) och kan därför sägas ha 

karaktären av en löst sammansatt enhet med många gemensamma organisatoriska  nämnare, 
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och därför även kan studeras som en sådan. Det visade sig dock att reglerna gällande 

vårdnadsöverflyttning samt den juridiska processen är densamma för alla kommuner.  

 

Vi kontaktade direkt, via telefon, enhetscheferna (även biträdande) som arbetar inom individ- 

och familjeomsorgsförvaltning vid socialtjänsterna i Nordvästkommunerna, presenterade oss 

och vårt arbete kort, och bokade därefter tid för intervju med de chefer som tackade ja till 

möten. Innan intervjuerna fick de ta del av vårt informationsbrev och behålla detta om de så 

önskade.  

 

Via enhetscheferna fick vi kontakt med socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsärenden. Vi fick även kontakt med en nyligen pensionerad enhetschef. Totalt nio 

socialsekreterare av elva tillfrågade tackade ja till intervjuer. Vissa av socialsekreterarna 

kände till varandra, men inte specifika ärenden p g a sekretess mellan enheterna. Tre av de 

intervjuade socialsekreterarna arbetar som konsulter - personer med mer än tio års erfarenhet 

av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Anledningen att vi valde att inkludera konsulter 

är att de arbetat i olika kommuner i Sverige och anses kunna bidra med värdefulla synpunkter 

gällande skillnader på den lokala nivån gällande reglementet för vårdnadsöverflyttning.  Vi 

vill även poängtera att det geografiska området för vår studie är relativt litet i jämförelse med 

hela landet, men att vår ambition inte heller är att visa en fullständig kartläggning och 

redovisning.  

 

4.3 Analysmetod  

 

En tolkande fenomenologisk analys av de transkriberade intervjuerna har utförts genom att i 

materialet isolera ord och uttryck och sedan klassificera och koda dessa. Vidare har vi sökt 

återkommande ord och uttryck, både i de individuella intervjusvaren och mellan 

respondenterna, för att på så sätt identifiera framväxande teman. Dessa teman har sedan 

speglats mot de frågeställningar som ligger till grund för studien.  
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4.4 Tolkande fenomenologisk analys (IPA) 

 

En fenomenologisk ansats innebär att forskaren intar ett förståelseinriktat perspektiv. Man 

undersöker fenomen – vilken betydelse objektet har för individen (Smith, 2009). I det här 

arbetet identifierar vi fenomenet vårdnadsöverflyttning av familjehemsplacerade barn för att 

sedan studera det utifrån socialsekreterarnas upplevda uppfattning av detsamma. 

Smith et al (2009, s. 45ff) talar om en tolkande fenomenologisk analys – här kallad IPA 

(Interpretative Phenomenological Analysis), och understryker dess lämplighet som metod då 

man söker svar på HUR snarare än VAD. Smith (ibid, s.45) menar att IPA-metodens 

nyckelegenskap är att den fokuserar på personlig mening i en speciell kontext för människor 

som delar en särskild erfarenhet. 

 

Smith använder termen sense making – alltså hur person resonerar för att ge mening till, eller 

se mening i, sin egen berättelse. Som undersöknings- och analysmetod har den i första hand 

använts inom hälso- och sjukvård; främst inom områden som psykologi, geriatrik och 

palliativ vård. 

 

Smith (2009, s. 79-107) beskriver IPA-analysen som en process där forskaren tränger djupare 

och djupare ner i informationen. I ett initialt skede söker man i den transkriberade intervjun 

förekomsten av för respondenten viktiga nyckelobjekt – t ex relationer, platser, företeelser, 

värderingar och principer. 

 

Forskaren noterar dessa, deskriptivt, för att sedan dekonstruera dem genom något Smith (ibid, 

s. 90) kallar de-kontextualisering. Smith (Ibid) menar att forskaren ska ta orden ur sin kontext, 

för att på så sätt identifiera objekt som i ett senare skede kan återkomma hos andra 

respondenter. 

  

Efter dekontextualiseringen har forskaren ett mer definierat datas att arbeta med – och Smith 

(ibid, s. 91) menar att vi här kan hitta genomgående och återkommande teman. Frågorna 

fokuserar på respondentens erfarenhet och förståelse (i likhet med rekommendationerna i 

Smith, 2009, s. 46). I intervjusvaren söker vi identifiera återkommande uttryck, uppfattningar 

och åsikter – vi kallar dem känslomässiga antaganden - för att se om dessa även återkommer i 
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samtalen med olika intervjupersoner, för att därefter identifiera ett möjligt samband mellan 

dessa. 

  

Vi valde att förenkla Smiths analys, och istället använde vi oss av en analysmodell med färre 

steg och med mindre definierad distinktion mellan dessa. Efter att ha transkriberat 

intervjusvaren dekontextualiserade vi dem, innan vi identifierade och isolerade ord och 

uttryck. Sedan klassificerade vi dem och satt vi dem i kluster. Smith kallar detta att utveckla 

framväxande teman  (Smith 2009, s. 91f) och menar att datasetet nu är redo för en djupare 

analys. 

 

Vi menar att steget mellan klassificering och kluster just utgör ett sådant, djupare, analyssteg 

då vi diskuterar varje ord och uttrycks innebörd innan vi ger dem en tillhörighet med andra, 

liknande ord och uttryck. 

 

Vi identifierade att var och en av transkriberingarna innehöll framväxande teman av ord och 

uttryck. Vi sökte sedan efter återkommande teman mellan intervjusvaren. Smith menar att 

man, då man söker mönster mellan fall, bör identifiera gruppteman och illustrera dessa genom 

att presentera dem där frekvensen av återkommande teman syns tydligt (Smith, 2009, s. 101f). 

Vi utgick därför ifrån tesen att ett grupptema som i hög grad förekommer mellan 

intervjupersonerna i urvalsgruppen har ett samband med orsakerna till att 

vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn inte initieras / utförs i större 

omfattning än vad som sker i dagsläget. 

 

4.5 Att studera fenomen i sin kontext 

 

Brante (2003, s. 155f) studerar epistemologi inom socialt arbete. Brante menar – angående en 

fenomenologisk ansats inom ämnet - att forskare inom socialt arbete ofta ser en relation 

mellan en fenomenologisk nivå och en strukturell, och att de flesta forskare är överens om att 

man vid en studie med fenomenologisk ansats i sin analys även måste ta hänsyn till faktorer 

utanför det subjektivt upplevda: 
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Man tänker sig en vardagsnivå, eller livsvärld, bestående av interaktion där en 

fenomenologisk ansats är rimlig, och en systemnivå där en strukturalistisk ansats är självklar. 

Problemet är att få ihop dessa två nivåer; det spörsmål som tonar fram är således vad som 

inom sociologin kallas aktör-strukturproblemet (Brante, 2003, s. 55). 

 

Vi ser socialsekreteraren som ett subjekt vilket agerar i en värld av yttre begränsningar. I det 

här arbetet låter vi den systemnivå Brante (jfr ovan) identifierar representeras av det vi kallar 

organisatoriska förutsättningar. 

 

4.5.1 Länken mellan teori och metod   

 

Vi lånar resonemanget ovan och tänker oss att den vardagsnivå Brante talar om utgörs av 

socialsekreterarens handlingsutrymme (jfr Svensson, 2008 och Lipsky, 2010), och att den 

systemnivå han talar om istället representeras av organisatoriska förutsättningar. Vi menar att 

handlingsutrymmet begränsas av de organisatoriska förutsättningarna, likväl som dessa har 

påverkan på de känslomässiga.  

 

Vi tänker oss empirin som en spelplan bestående av en vardagsnivå (jfr Brante, 2003), 

begränsad av en strukturell nivå. Vardagsnivån är socialsekreterarens – subjektets – 

aktionsarea, vilken begränsas av det omkringliggande, strukturella. Om vardagsnivån är en 

ishockeyplans is, representeras sargen av de 

organisatoriska förutsättningarna där subjektet 

befinner sig i ständig kontakt med dess 

begränsningar i form av tid och information i 

växelverkan med de känslomässiga som är konflikt 

och ansvar. Vi tänker att varje känslomässig 

förutsättning speglas i kontakt med det strukturella, 

innan den återkommer till subjektet, färgad av 

kontakten med det organisatoriska och sätter 

agendan för vilket aktionsutrymme 

socialsekreteraren tillåts disponera. Även  
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Reid (2006, s. 22) menar att systemnivån ofta spelar stor roll i respondenternas egna 

resonemang om varför något inträffat; inte minst i form av orsaksförklaringar som härleds till 

tankar kring system av kulturellt beteende eller normativitet, vilket exempelvis kan leda till 

upplevelser av kollektiv vanmakt. Vi uppfattar det som att Reid, precis som Brante, ser 

subjektet som strukturellt styrt (även om Reid mer explicit talar om kultur och normativitet 

och Brante om en mer generell systemnivå). 

  

Vi drar således slutsatsen att vederbörandes uppfattning om ett fenomen också är kontextuellt 

styrd. Vid analys av intervjusvaren kommer vi därför sträva efter att sätta dem i relation till de 

yttre förutsättningar som finns på organisatorisk nivå. 

 

4.5.2 Metodkritik 

 

Larkin (Larkin et al, 2006, s. 102) menar att IPA-metoden felaktigt ofta uppfattas som 

deskriptiv, och således av ringa vetenskapligt värde. Larkin poängterar forskarens ansvar att 

göra en god analys, och menar att starkt fokus på inifrånperspektiv innebär en risk att ägna sig 

åt just deskriptivitet. Här försöker vi göra inifrånperspektivet bilateralt – vi studerar 

återkommande iakttagelser mellan de olika intervjupersonernas svar, och om vi i hög grad 

identifierar uttryck för liknande fenomen mellan olika respondenter menar vi oss kunna dra 

generella slutsatser utifrån materialet. Både Reid (Reid et al, 2005, s. 20) och Smith (Smith et 

al, 2009, s. 101-107) talar om att hitta just likheter mellan respondenternas berättelser som en 

grund för analysen. 

  

Reid (Reid et al, 2005, s. 20ff) karaktäriserar IPA-metoden som en starkt induktiv botten upp-

metod, där forskaren erkänner respondenten som expert på sin egen erfarenhet (Jfr Smith’s 

sense making ovan); och det är just den erfarenheten vi i det här arbetet vill studera. Vi väljer 

i enighet med detta att utgå från semistrukturerade djupintervjuer med socialsekreterare som 

arbetar eller arbetat med frågorna i Stockholms nordvästrakommuner.  

  

Reid (2005, s. 20) är tydlig med att eftersom IPA-analysen i hög grad består av forskarens 

tolkning (av data) så är den också subjektiv. Resultatet varken kan eller ska ges status som 

fakta; metoden syftar enligt Reid inte heller till det. Analysen i sig är däremot transparent och 
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grundad på identifierade data, och därför ändå av vetenskaplig dignitet, då den syftar till att 

förklara en upplevelse. I det här fallet socialsekreterarens. 

 

4.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet (Kvale och Brinkmann 2014, s. 295-315) handlar  om tillförlitligheten i resultaten 

som framkommit i en studie. Vi har försökt undvika ledande frågor för att öka reliabiliteten, 

men kompletterande och förtydligande frågor ställdes i syfte att säkerställa att informanternas 

budskap har uppfattats rätt av oss. 

 

Vi har försökt hålla en hög teknisk kvalitet - att resultaten kan replikeras i hög omfattning - 

men i relation till den enligt  Reid ( 2005, s. 20) lägre, men fortfarande vetenskapliga, grad av 

generaliserbarhet som diskuteras under rubriken Metodkritik i fråga om den för studien valda 

metodologin. 

 

Vi vill med detta avsnitt försäkra att vår studie är tillförlitlig. Ledande frågor ställdes inte, och 

då följdfrågor ställdes gjordes detta i syfte att förtydliga respondenternas svar, då vi bad dem 

att utveckla dem. Syftet med dessa följdfrågor har inte varit att inte påverka resultaten, utan 

att få en så tydlig och heltäckande bild som möjligt – framförallt genom att synliggöra 

intervjupersonens subjektiva perspektiv. Ett sådant perspektiv innebär att vi inte enbart 

analyserat eller tolkat svaren utan även låtit den subjektiva beskrivningen av ett fenomen 

kvarstå i illustrationssyfte. Detta därför att själva den tolkande fenomenologiska 

analysmetoden syftar till att studera intervjuade subjektiva uppfattning. 

 

4.7 Validitet 

 

Validitet som begrepp innebär  enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295-315) att studien 

undersöker och studerar exakt det som ska studeras och ingenting annat; i vilken utsträckning 

den faktiskt mäter just det den är avsedd att mäta. Under arbetets gång har vi ständigt ställt 

oss frågan om vår studie svarar på de frågeställningar och den problemformulering vi angivit 

som utgångspunkt. En ökad grad av validitet innebär att inte avvika i modus under 

undersökningen. 
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Att vi skriver och arbetar i par leder till ständig kontroll - återkoppling, både till metod och till 

teori, sker löpande. Informanternas svar kontrolleras noga under inspelningar. 

 Frågorna vi valde att ställa är relevanta för vår studie,  passar väl både för mätning och  

analys vilket gör det möjligt att öka validiteten. Vi kunde konstatera att med tanke på att 

frågorna gällde känslomässiga aspekter och ställdes till personer med olika bakgrund och 

erfarenhet kan det finnas att olika tolkningar av olika definitioner hos respondenterna skulle 

kunna förekomma. 

 

Det kan även vara vanligt att vid kvalitativa intervjuer få olika svar på en och samma fråga då 

respondenterna har olika uppfattningar och synpunkter gällande vårdnadsöverflyttning. För att 

ge studien ökad validitet har vi försökt att fokusera mer på  det mest centrala i vår 

undersökning - socialsekreterarnas upplevelser vid en konkret händelse, d v s när det gäller 

vårdnadsöverflyttning. Det är möjligt att om frågorna som vi ställde gällde andra insatser, 

skulle både känslomässiga och organisatoriska förutsättningar varit annorlunda. Validiteten 

påverkas av både intervjuplats, intervjutiden samt respondenternas erfarenhet (Kvale och 

Brinkmann 2014) och vi försökte att respondenternas inte bli störda av telefonsamtal, 

inkommande mail eller besök under intervjutiden. 

  

4.8 Generaliserbarhet 

 

Resultaten vi presenterar är (jfr  Metodkritik) inte generaliserbara i samma grad som det kan 

tänkas då man utgår från den “naturalistiska generaliseringen” (Kvale och Brinkmann 2014). 

Generaliseringen utvecklas i förhållande till den tysta kunskap som Kvale och Brinkmann 

(ibid) refererar till, om hur saker och ting förhåller sig till varandra. Det leder till att våra 

resultat i högre grad blir en fingervisning om det generella än  hard facts i naturvetenskaplig 

mening. 

 

Generaliseringsbarheten i våra resultat bygger på att observera och identifiera återkommande 

teman mellan respondenterna, och på så sätt dra slutsatser om det generella från våra 

observationer. 
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Målet med generaliseringen är att försöka att hitta element av typiskt och vanligt tänkande 

och upplevelser hos socialsekreterarna när det  gäller vårdnadsöverflyttning. Vi vill i vår 

studie undersöka möjliga orsaker till den känslomässiga och organisatoriska påverkan på 

socialsekreterarnas arbete - och därmed intervjusvar - genom att identifiera återkommande 

teman. Därav vårt hävdande av generaliserbarhet i resultaten från intervjusvaren. 

Vi identifierar, trots vår utgångspunkt i en induktiv botten upp-studie, en växelverkan mellan 

reliabilitet och generaliserbarhet. Vi menar att studien bör kunna replikeras, men att man - för 

att leda detta i bevis - måste ställa ett antal identiska studier sida vid sida och jämföra utfallet 

mellan dem innan det är möjligt att göra en adekvat bedömning i frågan. 

 

Tanken är snarare att uppmärksamma ämnet och att se vad det är som händer på fältet - på 

gräsrotsbyråkratens nivå - gällande handläggning och övervägande av vårdnadsöverflyttning, 

för att utifrån detta sedan belysa frågan från högre nivå. 

 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

  

Det grundläggande i alla samtal är förståelse för människovärdet. Detta gäller även i 

vetenskapliga samtal och diskussioner och inte minst inom det sociala arbetet, där man möter 

människor som ofta befinner sig i utsatta och svåra situationer. Socialsekreterare som arbetar 

med dessa människor ska se etisk värdighet, värdig vård och ett värdigt liv som en helhet 

(Blennberger,  2012, s. 55-60). 

 

Vi har även tagit hänsyn till etiska frågor i vår intervjuundersökning, då etiken anses förenad 

med socialarbetarens professionella identitet. Den så kallad människovärdesprincipen är 

central inom socialt arbete. Den betraktas som både som ett självklart argument inom- och för 

etiken, och en viktig del av socialsekreterarnas arbete och professionalitet (Blennberger, 2012, 

s. 353). Andra principer är självbestämmandeprincipen, godhets- (maximerings-) principen, 

skademinskningsprincipen och rättviseprincipen. Alla dessa principer ligger till grund för 

initiering, utredning och genomförande av vårdnadsöverflyttning. 

 

Enligt Etikprövningsmyndigheten ska all forskning som rör människor enbart genomföras 

efter att ha inhämtat de intervjuades samtycke. Deltagarna ska även vara väl informerade om 
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studiens syfte, om både eventuella risker och fördelar med att vara med i studien. Genom 

detta får deltagarna möjlighet att välja att vara med eller lämna studien. Man säger att 

samtycket är “en hörnsten i forskningsetiken” enligt Etikprövningslagen §§ 13 till 22. Vi har 

även sett till att följa etiska principer från Vetenskapsrådet. Detta gäller även information om 

samtycke och anonymitet. Alla våra informanter har fått informationsbrev (finns i bilaga) om 

studiens syfte och genomförande. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att det är av vikt att alla intervjupersoner ska få 

information om studiens ändamål och att samtycke från samtliga ska inhämtas. 

Informationskravet är uppfyllt genom att samtliga intervjupersoner är informerade om 

samtycke, anonymitet och konfidentialitet. Alla enhetschefer och socialsekreterare är 

informerade om anonymitet och sekretess gällande enskilda ärenden. 

 

Samtalen spelades in för att därefter transkriberas och kodas, och även för att få möjlighet att 

gå tillbaka till inspelningen om något svar var otydligt. Inspelningarna raderades efter 

genomförd analys. Samtliga informanter fick information om detta. De informerades även om 

uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar. De erbjöds att läsa 

transkriberingarna av sina intervjuer innan vi började analysera dem. I resultaten av empirin  

anonymiserade vi respondenterna och kallade dem istället IP1, IP2 och så vidare. Detta för att 

försäkra oss om att de intervjuades identiteter inte riskerar att röjas. 

  

5 Resultat av empirin 

 

Vid genomförandet av intervjuer med nio socialsekreterare, varav fyra av dem arbetat mer än 

tio år inom socialt arbete, (tre är konsulter med erfarenhet av arbete inom socialtjänsten i olika 

kommuner inom Sverige, men arbetar eller har arbetat i någon av Stockholms 

Nordvästkommuner) och tre enhetschefer med mer än tjugo års erfarenhet inom socialt arbete. 

  

5.1 Framväxande teman utifrån IPA-modellen 

  

Studien fokuserar på socialsekreterarnas upplevelser och hur dessa påverkas av 

organisatoriska och känslomässiga förutsättningar vid vårdnadsöverflyttning, samt orsaker till 
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detta. Vi har identifierat fem framträdande och återkommande teman efter att vi  sammanställt 

samtliga transkriberade intervjusvar kopplade till frågeställningarna. Dessa är: organisatoriska 

förutsättningar, tid, ansvar, information och konflikt. De första två är kopplade till vår första 

frågeställning - den om socialsekreterarnas upplevelser av känslomässiga och organisatoriska 

förutsättningar -  medan de tre resterande  kan ge underlag för diskussionen kring vår andra 

frågeställning - om faktorer som motverkar, respektive främjar initiering av utredning om 

vårdnadsöverflyttning. Vi ser att alla fem teman ger en grund för att besvara den tredje 

frågeställningen - vilka orsaker som  utgör socialsekreterarnas handlingsutrymme vid 

handläggning av vårdnadsöverflyttning. 

 

Samtliga intervjuade resonerar kring anknytning och vikten att barnet har knutit an.  I relation 

till våra fem gruppteman valde vi däremot att inte sortera resonemangen kring anknytning 

under ett eget tema, då dessa resonemang kan anses vara en grundförutsättning för hela 

diskussionen kring vårdnadsöverflyttning. Förståelsen för vikten av anknytning är snarare ett 

grundläggande incitament för  socialtjänsten att överhuvudtaget initiera överväganden om 

vårdnadsöverflyttning. 

 

5.2 Tema 1 Organisatoriska förutsättningar 

 

Det första stora och återkommande temat vi såg tydligt hos samtliga intervjupersoner är 

organisation, dess utformning och regelstyrda påverkan, där alla intervjuade talar om 

arbetsfördelning, arbetsbelastning och utredningsprocessen. 

 

Organisationen är uppbyggt på ett speciellt sätt… generellt kan jag uppleva att en rimlig 

arbetsbelastning är en förutsättning för utredningsarbete och att det ska bli bra och det skall kännas som 

är självklara saker, liksom…. (IP 1) 

 

Den övervägande delen av respondenterna talade även om otydlig styrning inom 

organisationen, där man har otydliga roller, ansvars- och arbetsfördelning. Flera av 

informanterna uttryckte oro över att ta på sig mer arbete än de skulle klara av.  

 

Informanterna nämner prioriteringsordning som en viktig förutsättning, då man utifrån 

arbetsbelastning kan välja de ärenden som anses mer akuta och förväntas prioriteras och inte 
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väljas bort som de ärenden där barnet förefaller trivas och må bra. Socialsekreterarna upplever 

bekvämlighet när de har ett ärende som de inte behöver göra mycket med. Dessa ärenden 

prioriteras bort. Ett potentiellt godtyckligt regelsystem med risk för fara för rättssäkerheten då 

man inte hinner eller prioriterar inte uppföljningar var det återkommande. 

 

Jag tror, tyvärr, att placering som fungerar bra och problemfritt tenderar att hamna längst ner i högen 

med arbetsuppgifter och då ser man inte de barnen när man bör initiera vårdnadsöverflyttning  (IP 1) 

 

Informanterna tog upp och diskuterade sina tankar kring organisationens struktur,  som även 

har påverkan på hur ärenden fördelas och prioriteras för att man ska kunna “ lägga fokus på 

rätt saker i rätt tid” (IP 2). Avsaknad av en röd tråd p g a att olika aktörer är inblandade i 

processen diskuterades också av flera informanter. De tyckte att placeringarna i olika 

placeringsformer och samarbete med olika aktörer försvagar kontinuiteten i arbetet med 

ärendet.  

 

Jag vill poängtera att det med  röda tråden under processen är generellt. För det tänker jag om du har 

den typ av organisation och det upplägg när man lagt mer eller mindre på entreprenad då tror jag att 

man i det tidigare skedet kan man börja jobba med dessa typer av frågor (IP 1) 

 

Socialsekreterarna saknar möjlighet att arbeta med det placerade barnet redan i jourhemmet, 

som kanske så småningom kan bli ett familjehem, och även kanske kommer att överväga att 

ta över vårdnaden av barnet. Denna möjlighet försvåras avsevärt om jourhemmet finns anlitat 

från ett konsulentstött företag (oftast privata företag) där myndighetsutövning och utredning 

inte har samma betydelse som inom de jourhem som är anställda av kommunen.  Vissa kallar 

den placeringen “en konsultplacering” - en benämning på något tillfälligt. 

 

Tankar kring företagskultur förekommer, och vissa informanter säger att organisationen är 

trög och att samarbetsmöjligheter saknas. Både inom och utanför organisationen. 

Informanterna tar upp diskussioner om “osäkerhet och betänkligheter kring den ekonomiska 

ersättningen” samt önskemål om att kunna samarbeta mellan kommunerna. 

 

Återkommande tankar kring organisatoriska förutsättningar som, enligt de flesta informanter, 

kan ha påverkan på antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar, är reglerna kring det fortsatta 
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stöd som socialnämnden erbjuder till familjehemmet.  Man diskuterade barn- och 

vuxenperspektiv samt att man riskerar att missa att se “barnets trygga plats” (IP 2) 

 

Samma informant fortsätter att prata om att socialnämnden släpper ansvaret för barnet efter 

genomförd vårdnadsöverflyttning, men uttrycker oro över att detta samarbete avslutas så 

abrupt och utan övergångsperiod. 

 

En annan respondent, f d biträdande chef för en familjehemsenhet, med mångårig erfarenhet 

inom familjevården, har diametralt motsatt uppfattning om detta avslut, och tycker att det är 

naturligt att socialnämnden avslutar sin inblandning och överlämnar ansvaret för att ansöka 

om eventuella insatser till familjehemmet. 

 

Informanten fortsätter vidare att tala om att familjerna upplever oro över att bli lämnade och 

kanske är just detta anledningen till att man inte vill bli vårdnadshavare åt ett placerat barn.  

Familjerna är olika och vissa kanske behöver det stödet under en kortare eller längre period. 

 

Kontrollsystem gällande vårdnadsöverflyttningar är enligt den intervjuade inte särskilt vanligt 

förekommande, men är en viktig aspekt enligt flera informanter. 

 

Det är ju så sällan att någon som finns högre i organisation som väcker den fråga. Jag upplever att 

frågan kom från en chefsnivå, snarare från en enskild handläggare som initierade och påtalade att det 

skulle bli bra med vårdnadsöverflyttning (IP1) 

 

Gällande kontroll och påtryckning från överordnade organisationer, som IVO (Inspektion för 

vård och omsorg) eller Socialstyrelsen, framkom uppfattningen om att vissa kommuner hade 

genomlysning från dessa, men att man inte kontrollerade hur situationen kring 

vårdnadsöverflyttningar såg ut.              

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det våra informanter diskuterade och nämnde gällande 

organisationstemat handlade mycket om organisationens utformning och påverkan av olika 

interna styrregler; exempelvis fördelning av ärenden, arbetsbelastning och det 

utredningsarbete som genomförs, men även hjälp av juridiska ombud i viktiga rättsprocesser. 
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Att kontrollfunktioner gällande vårdnadsöverflytt från IVO och Socialstyrelsen eller från 

lokala chefer saknas är ett oroväckande konstaterande som flera av informanterna uttryckte. 

 

Samtliga informanter menade att arbetsfördelningen är ojämn och att arbetsbelastningen är 

stor i proportion till antal ärenden, då vissa ärenden kräver högre arbetsinsats än andra på 

grund av sin komplexitet. Informanterna uttryckte oro för risk i hanteringen av ärenden, där  t 

ex godtycklighet kan innebära minskad rättssäkerhet. 

 

Att samarbete mellan kommuner och län saknas konstaterade tre av våra informanter. En röd 

tråd - som en viktig aspekt i fråga om kontinuerligt - efterfrågades av fyra informanter, och de 

poängterade att det kan inte vara optimalt (och även kan vara problematiskt) om man lägger ut 

placeringarna på entreprenad och inte har samma möjlighet till uppföljningar eller kontroll 

som om uppdragstagaren arbetat direkt för kommunen. 

 

I fråga om socialnämndens fortsatta stöd till familjehem efter vårdnadsöverflyttning gick 

meningarna isär, då tre av informanterna tyckte att det inte fanns  något utrymme för ett 

sådant. Man menade att vårdnadsöverflyttning inte utgjorde någon insats, utan istället en 

naturlig fortsättning på processen i barnets utveckling och att familjehemmet helt tog över det 

juridiska ansvaret för de placerade barnen. Fyra av informanterna uttryckte däremot önskan 

att få finnas kvar under en övergångsperiod för att fortsätta ge råd och stöd till familjerna. 

 

Vi observerar att samtliga intervjuade uttryckte tankar kring den ekonomiska ersättningen, 

och dess inverkan på vårdnadsöverflyttning, men att ersättningarna i de flesta fall inte i sig 

varit avgörande för om familjehemmen accepterat att bli vårdnadshavare för det placerade 

barnen. 

 

Tankar kring prioritering av ärenden var ett återkommande inslag intervjuerna. De placerade 

barnen prioriteras inte  där placeringarna pågick utan problem eller avvikelser. 

Socialsekreterarna uttryckte att dessa bekväma ärenden inte ansågs vara av akut karaktär och 

med tanke på den höga arbetsbelastningen sorterades dessa ärenden således tillsammans med 

de som inte var akuta. Samtliga informanter bekräftade denna ofrivilliga sortering och 
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uttryckte meningen att den riskerar att leda till en ojämn och snedvriden hantering av ärenden 

där överväganden skrivs, men där man inte lägger tid på att överväga vårdnadsöverflyttning. 

 

 

5.3 Tema 2 - Tid 

 

Utifrån vårt första identifierade framväxande tema framgick det tydligt att både 

arbetsfördelning och arbetsbelastning påverkar den tid som socialsekreteraren har möjlighet 

att lägga på hantering av ärenden. Även klientmöten och arbete för att förbereda och skriva 

rättssäkra utredningar kräver tid. Vårdnadsöverflyttning ska, enligt Socialtjänstlagen, 

övervägas efter att barnet varit placerat i familjehemmet i tre år, och samtliga av våra 

informanter konstaterade att de inte har initierat vårdnadsöverflyttning tidigare än så. 

 

Man pratade om att det tar tid att bygga upp relationer med och mellan de vuxna som finns 

kring barnet och ansvaret för detta ligger på socialsekreteraren. Tid är ett återkommande tema, 

vilket även framgår när det gällde samarbete med biologiska föräldrar, där fem av 

informanterna var positiva till att vänta i minst tre år. 

  

Det är bättre att vänta i tre år, då blir det juridiskt korrekt… jag har inte initierat en 

vårdnadsöverflyttning rörande något barn som bott kortare tid i familjehem…. aldrig (IP 3) 

 

Tankarna kring tidsperspektiv ifråga om att initiera övervägande och genomföra 

vårdnadsöverflyttning gick isär mellan två av de enhetschefer vi intervjuade. En av dem 

talade om att familjerelationer ska växa fram för att socialsekreteraren ska vara säker på att en 

vårdnadsöverflyttning är det bästa för barnet. Familjehemmet måste kunna hantera både 

barnets biologiska föräldrar och hela barnets släkt, och kunna ordna umgängen och kunna 

erbjuda barnet rätt till kunskap om sitt ursprung. 

 

Man kan inte göra vårdnadsöverflyttning för tidigt, man måste känna sig säker! (Enhetschef  1) 

 

Även om det inte finns hinder för vårdnadsöverflyttning uttrycker informanten en stark 

övertygelse om att det tar tid att föra samtal med alla som finns runt barnet. Man ska varken 

påskynda eller effektivisera processen med vårdnadsöverflyttning. Beslutet att flytta över  
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vårdnaden ska vara genomtänkt och bearbetat och att barnet ska känna sig tryggt och säkert 

med beslutet. Meningen att Det måste ta tid var återkommande. 

 

Även en annan chef påtalade vikten med långsiktighet i arbete på familjehemsenheten och 

med vårdnadsöverflyttning. Enhetschefen talade även om vikten att barnet behöver tid att 

knyta an och börjar känna sig som en del av familjen. Enhetschefen poängterade här vikten att 

ta hänsyn till barnets ålder i denna fråga: 

 

Ju mindre barn är desto snabbare knyter de an, eller hur? (Enhetschef, 2) 

 

Däremot mötte vi en helt annan uppfattning från en annan enhetschef, som framförde sin åsikt 

i samma fråga, då vederbörande talade  om att man inte ska behöva vänta i tre år för att 

initiera vårdnadsöverflyttning, man kan göra det mycket tidigare i dessa fall 

 

…det är uppenbart att föräldrarna aldrig någonsin kommer att få tillbaka vårdnaden… vi ska inte vänta i 

tre år som vi alltid gör i MINST tre år (Enhetschef 3) 

 

Tidsaspekten kommer fram även när socialsekreterarna pratar om sitt uppföljningsansvar, 

vilket avslutas efter den genomförda vårdnadsöverflytten. Meningarna är delade här. Nästan 

hälften av informanterna säger att övergången måste ske successivt  och ta tid,  inte abrupt, 

medan andra säger att övergångsfasen ska ta ett år efter vårdnadsöverflyttning. Två av 

enhetscheferna är tydliga i sin uppfattning om att avsluta kontakt utan betänketid. 

 

Enhetscheferna säger att man ska stå fast vid sin bedömning av att ett familjehem kan anses 

lämpligt som vårdnadshavare för ett placerat barn. I detta fall avslutar man insatsen, vilket 

medför att socialnämndens uppföljningsansvar för barnet upphör. Ytterligare en chef  

uttrycker samma uppfattning i frågan, och menar att barnen har blivit en del av familjen, och 

att de inte betraktas som placerade länge. Det är en naturlig process att lämna över ansvaret 

till familjehemmet. 

 

Även om de flesta informanter är överens om att vårdnadsöverflyttning präglad av 

långsiktighet är att föredra, försvåras detta genom att personalomsättning och de nya, och 
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oftast oerfarna, socialsekreterarna  behöver mer tid för att sätta sig in i ärendet samt lära sig 

att prioritera och tidsmässigt planera sitt arbete. 

 

Det är ett stort problem i hela Sverige. Vi har många nya nyexaminerade socionomer som jobbar med 

tunga ärenden och tunga arbetsuppgifter (Enhetschef 3) 

 

En annan socialsekreterare tog upp tidsmässiga aspekter när vederbörande pratade om att 

ärendet saknar en röd tråd - något som leder till att ärendehantering tar onödig lång tid då man 

tvingas ta över ärenden från flera privata, konsulentstöttade företag som t ex inte har 

skyldighet att informera socialsekreteraren skriftligt om barnets utveckling.  

 

Som sammanfattning av temat tid konstaterar vi att det har vuxit fram från informanternas 

resonemang. Samtliga är överens om att umgänge och relationsbyggande med biologiska 

föräldrar ska och kan ta tid.  Kontakt med barnets släkt är en lång process i sig. I detta tema 

har vi sett flera svar från enhetschefer som ger uttryck för tydliga synpunkter gällande 

tidsmässiga aspekter i fråga om själva genomförandet av vårdnadsöverflyttning. En av 

cheferna uppvisar en tydlig uppfattning om att man inte ska behöva vänta i tre år för att 

ansöka om att flytta vårdnaden, medan en annan chef är tydlig med att övervägandet ska ta 

tid, då man måste vara säker på sitt beslut då det med stor sannolikhet kommer röra sig om en 

permanent placering. 

 

En annan diskussion handlade om tidsmässiga aspekter vid socialsekreterarnas avslut av 

ärenden efter vårdnadsöverflyttning. Meningarna var delade. Tre av de intervjuade talade om 

att avslut är en naturlig process, då det inte från socialtjänstens sida inte finns någon insats 

längre. Fem av informanterna talade för avslut, men ville att det skulle ske genom en 

övergångsfas upp till ett år, och tre av socialsekreterarna talade för att socialnämnden inte ska 

finnas kvar alls efter genomförandet av en vårdnadsöverflyttning. 

 

En av aspekterna som informanterna diskuterade var att personalomsättning både förlänger 

tiden för ärendehantering och leder till att vissa ärenden prioriteras bort. 
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5.4 Tema 3 Ansvar 

 

Diskussion kring ansvar framträdde tydligt i samtliga intervjusvar, alla respondenter 

resonerade kring rättssäker hantering av ärenden i fall där socialsekreterarna använder sitt 

handlingsutrymme i frågan om vårdnadsöverflyttning. Frågan om att bygga upp relationer 

genom att initiera kontakt och börja diskutera frågan om vårdnadsöverflyttning är 

återkommande hos samtliga informanter. Vikten att ta ansvar genom att våga prioritera 

vårdnadsöverflyttning oavsett  arbetsbelastning poängterades av tre av informanterna.  

Risken anses annars bli att man: 

 

...tappar bort dessa barn som är placerade när man inte hör så mycket från dem, man utgår att det funkar 

ganska bra, att man få information och rapporter….och ärendet hamnar längst ner i 

prioriteringsordningen och då kanske man missar de barn som kanske skulle må bra av 

vårdnadsöverflyttning (IP 1) 

 

Samtliga informanter talade om att det är viktigt för barnet att känna trygghet och tillit i de 

hem där de bor, att barnets bästa ska vara avgörande samtidigt som det finns andra 

familjehem som inte vill vara något annat än familjehem åt ett barn med hela ansvaret för 

barnets uppväxt. 

 

I min värld då är det nästa steg att ta ett fullt ansvar (IP1) 

 

Man talade om att det inte är den ekonomiska vinningen som ska vara avgörande, utan det 

ansvar som man har gentemot barnet och vilka förväntningar har man på familjehemmet. 

Flera av informanterna upplevde att det inte alltid är det ekonomiska som avgör om man ska 

ta hand om barnet eller inte. Många djupa känslor för barnet spelar en avgörande roll vid 

beslut om att ta över vårdnaden eller inte.  

 

I diskussioner om initiering av vårdnadsöverflyttning uttalade de flesta av informanterna att 

man inte vågar ta konflikt med de biologiska föräldrarna genom att börja diskutera frågan, att 

antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar beror på socialsekreterarnas engagemang i 

frågan. Ofta finns barn som är placerade över tio år i familjehemmet, men frågan om 

vårdnadsöverflyttning har aldrig diskuterades. Informanternas påstående det krävs att man är 
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engagerad säger mycket om deras upplevelser gällande ansvar och engagemang i barnets 

uppväxt. 

 

Meningen bland de intervjuade är att man noga går igenom ärendet och inte tvekar att initiera 

vårdnadsöverflyttning i de fall där man vet att det är uppenbart det bästa för barnet. 

Informanterna resonerar återkommande om att man ska vara säker både på sitt beslut och att 

familjehemmet orkar.  

 

Uppfattningen är man ska vara säker på att de  kommer att 

 

...uppfylla de skyldigheter när de varken är biologiska- eller adoptivföräldrar (Enhetschef 1) 

 

Ansvar för att kunna prioritera ärendet,  stå fast vid beslut och att ha ett individuellt 

förhållningssätt till varje enskilt fall, även vid planering av umgänge. Informanternas 

uppfattning om att stärka de biologiska föräldrarnas roll och erbjuda dem vetskapen om att de 

kan ha kontakt med sitt barn även efter en vårdnadsöverflyttning – att 

 

             …man inte behöver släcka deras längtan... (IP 2) 

 

Ansvar att väcka frågan om vårdnadsöverflyttning och dess konsekvenser, att ta 

konsekvenserna av att man ska släppa uppföljningsansvaret för barnet och att vara säker i sitt 

agerande. 

 

Detta är det svåraste du kan göra - leva med den här resten av ditt liv och det är något som jag upplevde 

och har jobbat mycket med  - i vartenda beslut som jag har tagit rörande ett barn som jag arbetat med, 

så har jag alltid ställt mig en fråga  - kan jag stå upp i rätten och försvara mitt handlande?  Är jag så 

övertygad om att det jag gör är rätt och att jag t o m är beredd att förlora mitt jobb, då har jag tagit ett 

rätt beslut (IP2) 

 

Informanterna diskuterade ansvar genom att ange tydliga konsekvenser av att utnyttja sitt 

handlingsutrymme och att man vågar tänka  långsiktigt.  Innebörden av SFV ska vara som en 

ställföreträdande förälder och att man har samma ansvar som för sitt eget barn.  
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Meningarna var delade när man diskuterade kraven på att avsluta uppföljningsansvar efter 

vårdnadsöverflyttning. Vissa informanter uttryckte att de inte var beredda att släppa ansvaret 

till familjehemsföräldrarna i samband med vårdnadsöverflyttningar så abrupt, och ville ha en 

övergångsperiod. 

 

Ansvaret för barnets rätt till sitt ursprung vilar på familjehemsföräldrarnas och 

socialsekreterarnas axlar. Informanternas upplevelse av vårdnadsöverflyttning uttrycktes 

tydligt då man diskuterade barnets behov utifrån dess individuella förutsättningar. 

Återkommande var vikten av att barnet ska ha tillgång till sitt ursprung och sina rötter. Detta 

möjliggörs genom att man alltid tittar på barnet utifrån barnperspektiv. 

 

Tanken på barnperspektiv förekommer även här, och ansvarstagandet som är en viktig aspekt 

framgår i någon form i den dominerande delen av svaren. 

 

Men man ska inte behöva växa upp som en placerad och uppföljas var sjätte månad i fall man har tanke 

att man ska bo där tills man bli vuxen (IP4) 

 

Ansvarstagande för att ge barnet möjlighet att yttra sig i frågan om vårdnadsöverflyttning, 

samtidigt som man agerar utifrån givna bestämmelser, men även etiska principer, förväntas 

när man avgör vilka barn som tillfrågas, beroende på dess ålder och mognad. 

 

Ifråga om initierande av vårdnadsöverflyttning framhöll samtliga vikten av att känna sig säker 

med beslutet och våga ta ansvar för det. Man måste vara säker på att beslut om, och 

genomförande av, vårdnadsöverflyttning ska hålla under lång tid och att biologiska 

föräldrarnas ansvar inte uppför i samband med att vårdnaden flyttas. 

 

Gällande ansvar konstaterade en av informanterna att det finns risk att barn, vars föräldrar är 

avlidna, löper stor risk att deras rättssäkerhet äventyras då man inte kan erbjuda dem en SFV. 

En av informanterna tyckte att socialtjänsten skulle ha en bank med lämpliga SFV, tillgänglig 

för att inte riskera att barn står utan vårdnadshavare under onödigt lång tid. 

 

Som avslut på presentationen av temat Ansvar menar vi utifrån informanternas svar att ansvar 

handlar om att våga ta ansvaret att initiera överväganden, bygga upp relationer mellan vuxna, 
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våga ta konflikter med berörda och inte minst vara ansvarig för de konsekvenser som beslut 

kan leda till. Vidare att våga släppa ärenden efter vårdnadsöverflyttning och vara säker med 

sitt beslut - ett beslut som tas utifrån socialsekreterarens erfarenhet och vederbörandes 

handlingsutrymme. Att inte våga ta ärenden, och att inte prioritera dem, är en tydlig bild av 

brist på ansvar och på undermålig eller felaktig hantering av sitt handlingsutrymme. 

När informanterna diskuterar de biologiska föräldrarnas ansvar resonerar de kring hur 

socialsekreterare kan sätta sig i deras situation och deras upplevelser. Dessa  påverkas av 

mängder av känslor från familjehemsföräldrar, biologiska föräldrar, barn och barnets släkt. 

 

Bara frågan om att hantera umgänge innebär ett stort ansvar. Man måste hantera detta i syfte 

att barnen ska få träffa sina biologiska föräldrar och få rätt till sitt ursprung. Informanterna 

uttrycker känslor när det gäller att  ta på sig ansvaret för vårdnadsöverflyttning; många 

upplever att de inte är beredda att stå fast och vara ansvariga för de beslut de tar. Man vågar 

inte ta ansvar då man inte känner till hur stort handlingsutrymme man har p g a olika 

omständighet - man kanske är ny på jobbet, otydliga rutiner, för stor arbetsbelastning et c. 

 

Ansvar i fråga om vårdnadsöverflyttning genomsyrar hela processen, från den prioritering av  

ärendet som görs, till initierandet av själva vårndnadsöverflyttningen och att till slut stå och 

försvara socialnämndens beslut i rätten. Vikten av ansvar, enligt våra informanter, är att 

utifrån sitt bästa - och för barnens bästa - undvika att tvinga in dem i valsituationer i fråga om 

vad de vill och var de ska bo resten av placeringstiden. 

 

5.5 Tema 4 Information 

 

Information är ett tydligt framträdande tema. Samtliga intervjuade diskuterade kring 

informationsflöde, vikten att få all för vårdnadsöverflyttens genomförande nödvändig 

information, samt vikten av att involvera klienten i utredningsarbetet genom att lämna 

adekvat information. 

 

Samtliga intervjuade framför att de vill bli väl insatta i ärendet och få möjlighet att gå igenom 

alla viktiga detaljer gällande både de juridiska och de ekonomiska förutsättningarna och vad 

dessa innebär, både för barnet och för familjehemmet. 
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Återkommande, regelbundna uppföljningar i familjehemmet ger socialsekreteraren 

information om hur barnet har det hemma, relationer med familjehemsföräldrar, dess 

utveckling samt barnets inställning till en eventuell vårdnadsöverflyttning. Två av 

socialsekreterarna kopplade organisatoriska förutsättningar till informationsöverföring. De 

berättade att olika organisationer är uppbyggda på olika sätt och att arbetsfördelningen ser 

annorlunda ut i varje organisation. 

 

Fördelaktigt ansågs att om arbetsfördelningen fungerade bra och smidigt, kunde även 

socialsekreteraren se och följa en röd tråd i ärendet. I detta fall  kunde socialsekreteraren 

redan tidigt i placeringen se indikationer på att barnets vistelse i den aktuella familjen kan 

komma att bli långvarig.  Detta anses vara optimala förutsättningar för att böja arbetet med att 

förbereda en vårdnadsöverflyttning. Tät kontakt med familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna är en förutsättning att få aktuell och löpande information, likaså information om 

vad vårdnadsöverflyttning och SFV innebär: 

 

Om du är som familjehem är inte informerad om att du kan ta över vårdnaden efter tre år så är ingenting 

som du vet. Man vet det bara man vet, förstår du!  (IP3) 

 

Gällande information om SFV samt information till både familjehemsföräldrar och andra 

socialsekreterarna, talar en av de intervjuade om att han upplevde att familjehemmen inte är 

medvetna om vad SFV eller vårdnadsöverflyttning innebär. Man måste vara införstådd med 

både sina skyldigheter och rättigheter gällande denna process. 

 

Socialsekreterarna ställer höga krav på utredningar, dokumentation och på den information 

som framkommer i både tidigare överväganden och allmänna journalanteckningar rörande 

barnets placering. Man lägger även vikt på klientens inflytande och påverkan på 

utredningsprocessen, och att både barnet och de som ärendet berör får komma till tals för att 

genomföra ett rättssäkert arbete. Utredningar, för många av informanterna, är ett juridiskt 

dokument och ska hålla i en juridisk prövning. 

 

Utredningen och dokumentation ska innehålla fakta, och förslag till beslut ska baseras på 

dessa. Att familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar kommer till tals och börjar diskutera 

vårdnadsöverflyttning är en naturlig del av processen. Samtidigt kommer många tankar, 
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frågor  och funderingar just under denna period. Familjehemsföräldrar, likaså biologiska 

föräldrar, ställer sig ofta fler frågor efter att de har fått information om vårdnadsöverflyttning. 

 

Barnets rätt att träffa sina föräldrar och få veta om sitt ursprung är en del av den 

informationsplikt som informanterna tar upp. Informanterna pratar om barnets trygga uppväxt 

i familjehemmet genom att poängtera att varje beslut baseras på noga samlad och övervägd 

information och fakta, och att man ska vara säker i sitt beslut, Vikten av att känna trygghet 

med att: 

 

 ...man kommer ihåg att barn har rätt till sina föräldrar och sitt ursprung, det är inte föräldrar som har 

rätt till barnet, det är barn som har rättigheter! Det måste man komma ihåg! (Enhetschef 1) 

 

Sammanfattningsvis menar vi att man diskuterar temat information utifrån vilka konsekvenser 

det innebär för vårdnadsöverflyttning om socialsekreterare inte får tillräckligt med nödvändig 

information. Både uppgifter om det ekonomiska och organisatoriska i samband med 

permanent placering förekommer i mindre omfattning än vad de önskar. 

 

Samtliga påpekade vikten av både familjehemsföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas 

inflytande i processen. Att barnet och vederbörandes nätverk både ska få all nödvändig 

information och ska låtas komma till tals är, enligt våra informanter, en förutsättning för  en 

rättssäker utredning, men även en möjlighet att hantera eventuella avvikelser gällande 

placeringen. 

 

Informanterna poängterade att de behöver tillgång till information och samlar den genom 

regelbundna möten med barnet och planerade hembesök. Dessa möten ger socialsekreterarna 

underlag för att samla in uppgifter som är viktiga för överväganden om att initiera 

vårdnadsöverflyttning. Vi konstaterar att begreppet information är tätt sammankopplat med 

både organisation, tid och ansvar. Socialsekreterarna samlar information för att vara säkra på 

att vårdnadsöverflyttning är det optimala för barnet. Att som socialsekreterare försäkra sig om 

att familjehemsföräldrarna är beredda att ta ett fullständigt  ansvar för barnet, med alla 

konsekvenser det innebär, tar lång tid. 
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Det ligger i socialsekreterarens ansvar att samla fakta och hantera ärendet på ett rättssäkert 

sätt, för att låta både barn och föräldrar komma till tals. Detta genom att prioritera och sortera 

ärenden utifrån deras individuella behov och förutsättningar, och att hantera sitt 

handlingsutrymme med fullt ansvar för barnet bästa. 

 

5.6 Tema 5 - Konflikt 

 

Samtliga respondenter talar återkommande om oro för konflikt i samband med 

vårdnadsöverflyttning. Större delen av de intervjuade nämner känslor som ilska, ovilja, rädsla 

och motstånd. Dessa härleds till konflikter med olika parter som är involverade i processen 

kring vårdnadsöverflyttningen. Vi samlar dessa under det femte framväxande temat Konflikt. 

 

Processen med vårdnadsöverflyttning startar med att föräldrarna informeras och tillfrågas om 

att lämna sitt samtycke till att lämna över vårdnaden. Sällan, enligt våra informanter, lämnas 

detta samtycke utan problem. I stället tar det lång en tid att  hitta samarbetsmöjligheter med 

de biologiska föräldrarna. Konflikt förekommer redan här, då biologiska föräldrar brukar 

reagera med ilska och frustration då man pratar om vårdnadsöverflyttning 

 

Det största hindret anses vara att få den biologiska föräldern att samtycka till att lämna över 

vårdnaden och arbetet för att nå det resultatet åligger socialsekreteraren; något som ofta 

resulterar i att de blir kallade förrädare eller svikare. Familjehemsföräldrarna är införstådda 

med att processen med vårdnadsöverflyttning kommer att försvåra deras relation till 

biologiska föräldrar, och lämnar över hanteringen av denna konflikt till socialsekreterarna, 

vilka i sin tur  lämnar ansvaret till det juridiska ombudet. Informanterna uttrycker att det kan 

vara: 

 

…skönt att slippa biologiska föräldrar och att känna  att man är förrädare eller nåt sånt...(IP5) 

 

De intervjuade uttryckte sin förståelse för biologiska föräldrars känslor genom att 

kommentera att kontakt med socialnämnden är alltid svår och påfrestande för biologiska 

föräldrar och att det krävs mycket engagemang, förståelse, lyhördhet och tålamod för att 

bygga upp relationer med dem.  
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Rädsla för att hamna i konflikt med biologiska föräldrar innebär att socialsekreterarna undviker att 

prioritera ärenden om vårdnadsöverflyttning, för att inte starta en “personlig vendetta”  (IP2). 

 

Familjehemsföräldrar måste även begära underhåll från Försäkringskassan, som i sin tur 

kräver de biologiska föräldrarna på ersättning. Detta försvårar ytterligare relationerna mellan 

SFV och biologiska föräldrar. 

 

Konflikt uppstår mellan familjehemsföräldrar och socialsekreterare när man börjar diskutera 

de ekonomiska förutsättningar som oftast innebär en minskad ersättning. Samtidigt underströk 

flera av respondenterna att det tyvärr finns familjehem som endast ser den ekonomiska 

vinningen med att ta emot placerade barn. Informanternas inställning till att våga initiera 

vårdnadsöverflyttning innebär konflikt med biologiska föräldrar, men ibland även hela barnet 

släkt. 

 

Jag tror att det är mer känslomässigt. Jag är ganska övertygad om att det är känslomässigt och inte något 

annat. Man vill inte skapa problem med biologiska föräldrar… nej…. man vill inte hamna i jobbig 

situation med vårdnadshavarna (IP3) 

 

Ett hinder för vårdnadsöverflyttning är biologiska föräldrars motvilja att samarbeta, men även 

deras “bristande insikt att kring sin egen förmåga och det de befinner sig i sitt liv (IP 3).  

 

En annan viktigt aspekt som framgår av informanternas svar är att familjehemsföräldrarna 

kommer att direkt ta kontakt med de biologiska föräldrarna efter vårdnadsöverflyttning. 

Informanterna talade om att många familjer upplever oro och osäkerhet  över att vara 

ensamma med alla kontakter med biologiska föräldrar, och att man behöver mer stöd än man 

trodde från början. Aggression och nedlåtande uttalanden från biologiska föräldrar påverkar 

socialsekreterarnas beslut om att initiera vårdnadsöverflyttning. Konflikthantering här är svår 

då man, enligt våra informanter, fortfarande har ett vuxet perspektiv. 

 

Jag upplever att det finns en tudelad bild i Sverige och de olika kommunerna och olika 

socialsekreterarna och jag tror att det landar i socialsekreterarnas egen bedömning om vad som är rätt 

och fel. Vi måste våga prata om att rättssäkerheten inte finns fullt upp inom socialtjänsten. Fråga om vi 

någonsin skulle kunna uppnå där… Jag vill bara en gång poängtera komplexitet i detta! (IP2) 

 

Rädsla för att skapa konflikt med överordnade leder till att socialsekreterarna inte vågar 

anmäla missförhållanden till IVO eller Socialstyrelsen. Två av våra informanter framförde 
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tydliga synpunkter gällande detta; att kommunerna inte vill göra anmälan för att man inte vill 

skaffa sig extra problem. Konflikt som definition innebär inte enbart det negativa, utan 

uppskattas av två av våra informanter som ett positivt och påtryckande medel för att komma 

fram till beslut och genomförande av vårdnadsöverflyttning: 

 

Sen vill jag inte påstå att  det bli en konflikt med bioföräldrar. Ett bra samtal där man har olika 

meningar behöver inte per definition vara en konflikt. Man kan prata om väldigt tunga och jobbiga 

saker utan att det blir en konflikt, allt beror på hur du ska lägga fram det. (Enhetschef 3) 

 

 Sammanfattningsvis gällande temat konflikt menar vi att konflikt kan vara både positivt och 

negativt. I intervjuerna uttrycktes mycket känslor, där i första hand personliga överväganden 

präglade svaren. Temat visade sig ha mycket större känslomässig påverkan på 

socialsekreterarnas upplevelser av  organisatoriska  förutsättningar vid vårdnadsöverflyttning. 

 

Vi uppfattade en tydlig rädsla för att ta konflikt med biologiska föräldrar och barnets släkt, 

rädsla för framtida rättsliga tvister och rädsla för minskat stöd från socialnämnden.  

Konflikten äger även rum vid diskussioner om de ekonomiska förutsättningar som kan ändras 

i samband med att vårdnaden flyttas. Vi ser här konflikt som tätt kopplat till organisationens 

utformning, där man vågar ta konflikt för att man ser de uppenbara fördelarna med en 

vårdnadsöverflyttning. Samtidigt leder personalomsättning till att nya och erfarna 

socialsekreterare inte hinner, eller t o m inte vågar, börja med svåra och komplexa ärenden där 

en uppenbarlig risk för konflikt föreligger. 

 

Vi ser även att kommunerna generellt inte anses våga anmäla eller uppmärksamma ärenden 

där vårdnadsöverflyttning skulle vara det absolut det bästa för barnet, men p g a både 

känslomässiga och organisatoriska förutsättningar vågar socialsekreterarna inte initiera 

processen. Brister i rättssäkerheten är påtaglig här enlig två av våra respondenter. 

 

5.7 Analys/Diskussion  

 

Teoretikerna - Lipsky, (2010), Johansson,(2007), Bakka (2006) och Weber (1968) - vilka vi 

refererar till i vår studie - talar om definition av organisationen som en enhet som arbetar med 

oförutsedda händelser, och hur organisationens mål, struktur, arbetsbelastning och 

arbetsfördelning har påverkan på organisation, byråkrater och klienter. När man definierar 
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byråkrati talar forskarna om känslor och värderingar som bygger auktoritet och maktutövning 

(Bakka, 2006, Johansson, 2007). Oförutsedda händelser inom organisationen skapar 

möjligheter att disponera handlingsutrymme, då man förväntas göra individuella bedömningar 

(Johansson, 2007). 

  

Handlingsutrymmets storlek och utformning beror  även på arbetsfördelning och 

arbetsbelastning, samt de kontakter man är tvungen att hantera vid mötet med klienterna. 

Socialsekreterarna befinner sig på gränsen mellan lagar och känslor – faktorer som bestämmer 

storleken på det handlingsutrymme man utgår ifrån. Östberg (2010) och Lipsky (2010) 

instämmer med att arbete med svåra och komplexa ärenden minskar handlingsutrymmet, ökar 

risken för intressekonflikter och skapar känslomässiga dilemman i strikt styrda organisationer. 

Efter att vi analyserat empirin, observerade vi fem framväxande teman, vilka vi definierade  

som organisatoriska förutsättningar, tid, ansvar,  information och konflikt. 

 

Vi observerade en tydlig koppling att organisationens struktur påverkar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme i stor utsträckning (Lipsky, 2010, Johansson, 2007). Detta både för att 

auktoritära chefer anses styra verksamheten med så snäva regler och strikta rutiner att man 

som socialsekreterare inte anser sig ha utrymme att fritt påverka vare sig arbetsbelastning, 

prioritering av ärenden, ekonomi eller arbetsfördelning och för att svåra och komplexa 

ärenden har känslomässig påverkan på socialsekreterares upplevelser av situationer och 

problem.  

 

I strikt styrda organisationer observerar vi att man tenderar att vilja genomföra 

vårdnadsöverflyttning tidigare än efter barnets treåriga vistelse i familjehemmet. 

Maktutövning och byråkratisk ledning påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme och 

därigenom besluten som de fattar (Bakka, 2006). I andra organisationer, där chefen exercerar 

att mer flexibelt och tillåtande ledarskap, såg vi en annan tillämpning av samma regelverk, då 

man ville vänta så länge som möjligt med både initiering och genomförande av 

vårdnadsöverflyttning.  

 

Att handlingsutrymmets omfattning till stor del anses styras av chefer är kanske inte så 

överraskande i sig - däremot kunde vi under analysen av våra resultat konstatera ett tydligt 
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fenomen i frågan: Att socialsekreterarna inte säger sig ha så mycket emot varken den ena eller 

andra typen av ledarskap. Vi konstaterade att informanterna lätt och fritt pratade om 

svårigheter inom organisationen, och även framförde sina synpunkter där de inte höll med om 

vissa aspekter, men ingen nämnde att de skulle kunna kämpa eller gå emot chefernas styrning 

inom organisationen, vare sig gällande initiering av vårdnadsöverflyttning eller prioritering av 

andra ärenden. Samtidigt, kunde vi konstatera att socialsekreterarnas beslutsfattande styrs av 

känslor (O’Sullivan 2011 s. 96 - 98, ), genom att vilja att påverka sitt handlingsutrymme för 

att prioritera svåra ärenden eller inte, och låta de rullande vara kvar, men också att dessa 

känslor eller emotioner existerar inne i organisationen (Jfr Fineman, 2003). 

 

De känslor som socialsekreterarna upplever; ilska över att inte få ihop information, rädsla för 

konflikter, eller skam att inte hinna klart med ärenden i tid - påverkar genom Lazarus 

copingprocess i relation till O’Sullivans modell (O’Sullivan, 2011, s. 98) även nya beslut 

handläggaren tar. Fineman (2003) talar om what feels good -  och menar att när en aktör fattar 

beslut så väljer vederbörande oftast det beslut som känns bra, och låter fakta och förnuft vara 

underordnade i processen - precis så ser vi även påverkan på gräsrotsbyråkraternas beslut; 

både i fråga om personliga värderingar och  förförståelse, men även t ex rädsla för konflikt. 

Flera av våra intervjupersoner uttryckte uppfattningar om just om att beslut ska kännas rätt. 

Vi tolkar detta som en stark drivkraft - där man t o m är beredd att utanför sitt ansvarsområde 

för att vara nöjd med utkomsten av ett beslut, men också en stark begränsande faktor då man å 

andra sidan väljer att inte gå vidare. Detta stämmer överens med Collins (2008) resonemang 

om utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.  

 

Utifrån känslomässiga förutsättningar observerar vi tydliga uttalanden om oron för risken för 

godtycklighet i ärenden, samtidigt som  vi inte noterar att intervjupersonerna omtalar något 

som skulle kunna betraktas som negativa konsekvenser vid beslut om initierande av 

vårdnadsöverflyttning.   Fineman (2003) säger att beslutet fattas inte enbart på känslor, utan 

att besluten är styrda av känslor. Detta kunde vi observera när våra informanter pratade om 

rädsla för konflikter med biologiska föräldrar samt ovilja att diskutera frågor om 

vårdnadsöverflyttning. Fineman behandlar relationen mellan organisation och emotion,  och 

att den inte tas upp av organisationsforskare. Han menar att det bottnar i ovilja eller oförmåga 

att diskutera problematiken i förhållandet mellan emotionell påverkan på beslutsprocessen 
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och  organisatoriska förutsättningar. I vårt fall handlar det om hur den relationen påverkar 

socialsekreterarens handlingsutrymme.  

 

Finemans uttryck organisationens emotionella arena är ett tydligt exempel på tanken på att 

byråkratiska beslut inte kan studeras utan förståelsen för att dessa påverkas av beslutsfattarens 

känslor. Vi menar att dessa känslor även påverkar handlingsutrymmet, då de i mångt och 

mycket hjälper till att definiera gränserna för den arena vi anser definieras den vardagliga nivå 

(Jfr bilden s. 51) och som genom det organisatoriska avgränsar socialsekreterarens 

aktionsarea - det Lipsky kallar handlingsutrymme. Medvetenheten om att det känslomässiga 

spiller över i det organisatoriska och påverkar handlingsutrymmet är essentiell för förståelsen 

för hur gräsrotsbyråkraten påverkas av sina egna emotioner. I fråga om en initierad 

vårdnadsöverflyttningsutredning vara eller icke vara är Finemans feel good-tanke utifrån våra 

intervjusvar en förklaringsfaktor. En handläggare kan alltså fatta ett beslut utifrån tanken på 

om det känns bra eller inte. 

 

Herz (2016) och Lalander (2016) diskuterar olika modeller och manualer personal i socialt 

arbete bör arbeta utifrån, och att öva på att implementera dessa  i sitt arbete. Samtidigt 

konstaterar de att det inte är lätt att hålla masken i möten med svåra ärenden. Att hela tiden 

behöva förställa sig genom att i en professionell situation tvingas skjuta undan sina emotioner 

är enligt Herz och Lalander väldigt ansträngande. Vi menar att detta är en bidragande orsak 

till att socialsekreterarnas många och långa sjukskrivningar p g a arbetsbelastning; både  

emotionell och organisatorisk sådan. Även Welander och Astvik (2017) menar att orimlig 

arbetsbelastning har negativ påverkan på personalens hälsa och leder till sjukskrivningar.     

 

Vidare reflekterar vi över Finemans (2003) påstående om problematiken i förhållandet mellan 

personal och klient. De känslor som socialsekreterarna styrs av vid beslutsprocessen, 

svårigheterna att hantera dessa, frustrationen att inte hinna i tid eller besvikelse att inte våga ta 

ansvar påverkar inte enbart en medarbetare utan även medarbetarna sinsemellan på en hel 

enhet, och går över till den organisatoriska nivån. Likaså Lalanders (2016) resonemang kring 

det professionella och privata, och hur dessa två sfärer påverkar beslutsprocessen. 

Känslor medarbetarna emellan och svårigheter att hantera dessa i kombination med oförmåga 

att hålla dem inom sig själv, anses av våra respondenter - precis som frågan om relationer 



 
  

 

76 

 

med biologiska familjer och uppdragstagare (jfr temat Konflikt) även resultera i frustration 

över organisationens styrning. I sin tur anses detta kunna påverka den professionelles lojalitet 

gentemot organisationen, och i förlängningen kunna äventyra rättssäkerheten i 

barnavårdsärenden.   

 

I fråga om den enskilde enhetschefen noterar vi dock att socialsekreterarna snarare konstaterar  

än  problematiserar en ledarskapsstil som uppenbarligen anses ha påverkan på omfattningen 

av deras handlingsutrymme. Vi uppfattar i intervjuerna att dessa känslor utgör ett starkt 

framträdande fenomen inom temat organisatoriska förutsättningar - och alltså går från att 

existera som emotioner i organisationen (jfr Fineman 2003) till att utgöra organisatoriska 

förutsättningar. De emotioner Fineman, (2003) och O’Sullivan (2011) diskuterar även vid 

beslutsfattande; inte minst då  den sorteringen av människor och deras ärenden i olika fack 

(Svensson 2008; Johansson, 2007; Hasenfeld (1987) talar om sker. Att prioritera eller 

prioritera bort på eget bevåg innebär också att socialsekreterare behöver leva med 

konsekvenserna av sina prioriteringar.   

 

Att socialsekreterarens känslor påverkas av att behöva göra prioriteringar i ärenden 

framkommer i intervjuerna. Att placeringen fortlöper utan större problem, betraktas av våra 

informanter som ett bekvämt ärende - vilket man inte behöva lägga mycket engagemang på, 

väcka rädsla för konflikt eller oro för tidsbrist - samtidigt som man just i dessa fall riskerar att 

missa det centrala i barnets uppväxt – att vid tydlig anknytning till familjehemsföräldrarna 

säkerställa vistelsen i familjen där barnet känner sig tryggt, säkert och som en del av en familj 

(Jfr resonemangen hos Hasenfeld (1983) och Svensson (2008).  

 

Att socialtjänsten kan backa ur och inte behöva utsätta varken barnet eller vederbörandes 

familj för ständiga kontroller i forma av uppföljningar skulle, enligt våra informanter, leda till 

ett säkrare och tryggare liv för både barnet och familjehemmet. Organisationen även påverkas 

av inblandning av privata, externa aktörer som anlitas av kommuner för att i vissa fall 

verkställa placeringsbeslut.  

 

Bedömningen av situation (med efterföljande beslut) som uppstår i relationer mellan klient - 

socialsekreterare och socialtjänsten-klient- barnets nätverk, baseras även på hur man reagerar 
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och agerar, hur kroppen signalerar, vilka känslor uttrycks. Lalander (2016) och Payne (2015) 

säger att socialt arbete ska förstås i relationer mellan den privata, kulturella och sociala. Vi 

konstaterar att informanternas känslor i form av besvikelse växte fram när de pratade om 

externa samarbetspartners som ett nödvändigt ont, och uttrycker ofta skepsis till hur 

samarbetet med dessa fortlöper. 

 

Tid, som ett fenomen, framträder i intervjusvaren, då flera av informanterna  pratar om att 

organisatoriska förutsättningar i form av  arbetsbelastning och arbetsfördelning leder till att de 

varken hinner följa upp ärenden, skapa och etablera kontakter eller att bygga upp relationer 

med barnet, anhöriga och barnets nätverk. Känslomässiga aspekter speglas tydligt i fråga om 

att kunna hantera och hålla tidsramar för utredningsarbete, initierade och övervägande av 

vårdnadsöverflyttning. 

 

Weber anser att byråkratin ska vara effektiv, medan ökade krav på just effektivitet riskerar att 

skapa en organisation där medarbetarna blir stressade och till slut utbrända (i likhet med 

resonemanget hos Keisu, 2009). Att stressrelaterade arbetsplatsproblem föder känslor av 

frustration, som i sin tur skapar negativa emotioner i organisationen, vilka spiller över på 

myndighetspersonernas möjlighet till beslutsfattande.  

 

De organisatoriska förutsättningarna  påverkar å andra sidan tidsaspekten i fråga om tillgång 

på tid; att skynda eller - tvärtom - avvakta med vårdnadsöverflyttning. Vi identifierar 

uppfattningen att de organisatoriska och känslomässiga förutsättningarna enligt de intervjuade 

har ett starkt samband med tidsaspekten. Tiden anses dock vara ett så abstrakt begrepp att den 

inte sorterar under organisationstemat, utan utifrån sin komplexitet bör betraktas som ett 

separat sådant. 

 

Weber (1983) talar om byråkratins naturliga tröghet - och utifrån denna synvinkel känns det 

inte som en vågad slutsats att jämföra den ståndpunkten med de intervjupersoner som menar 

att vårdnadsöverflyttningsprocessen måste ta sin tid. Här ser vi alltså en tanke kring 

tidsaspekten för barnets bästa - både ifråga om tankar kring föräldraförmåga och anknytning, 

men också i fråga om det byråkratiska, i fråga om rättssäkerheten. 
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Vi ser här en diskrepans mellan å ena sidan organisatoriska- och å andra sidan känslomässiga 

förutsättningar, d v s det faktiska handlingsutrymme gräsrotsbyråkraterna verkar inom. 

Socialsekreteraren kan alltså inte endast luta sig mot lagen och följa den till punkt och pricka, 

utan lägger även tid och engagemang på att bygga upp relationer - både med familjehem och 

biologiska föräldrar - för att sedan direkt efter genomförandet av en vårdnadsöverflyttning 

abrupt avsluta kontakterna med samtliga inblandade. Mattson (2010) och Vinnerljung (1996) 

tar upp vikten av relationsskapande, och vi observerar en stark önskan hos våra respondenter 

om ökad eller bibehållen kontinuitet i barnavårdsärenden.  

 

Socialsekreteraren förväntas både arbeta utifrån det organisatoriska (lagen) och det 

känslomässiga (sitt engagemang för barnet och barnets / familjehemmets / de biologiska 

föräldrarna samt sina egna känslor), trots att de ibland står i ett dikotomiskt förhållande till 

varandra (Jfr Lipsky, 2010). 

 

Känsla som rädsla och oro över att frigöra tid att bygga relationer med föräldrarna, för att se 

om en vårdnadsöverflyttning är nödvändig eller inte, börja prata med samtliga inblandade om 

vårdnadsöverflyttning samt att initiera och genomföra detta kräver både tid från den enskilde 

socialsekreteraren, organisatorisk uppbackning i form av lagar och  regler samt känslan av att  

vara så stark och säker i sin roll så att man kan fatta beslut om barnets permanenta placering. 

Vi menar att tidsaspekten har samband med både organisatoriska och känslomässiga 

förutsättningar. Gällande personalomsättning (Jfr Keisu, 2009) är uppfattningen att många 

handläggare arbetar inom förvaltningen under väldigt kort tid.  Nya socialsekreterare behöver 

mer tid till sitt förfogande i syfte att sätta sig in i ärenden. Här identifierar vi en risk med att 

tiden inte räcker till, då de intervjuade talade om att arbetsbelastningen i proportion till antal 

ärenden - i synnerlighet svåra sådana - är sned och befinner sig i obalans.  

 

Bristen på tid får som följd att arbetsbelastningen ökar, något som påverkar 

handlingsutrymmet för socialsekreterarna. Prioritering av ärenden blir för socialsekreterarna 

en lösning på att försöka hantera situationen, och inte känna att deras beslut baseras på att de 

förlitar sig på sina känslor eller uppfattningar. Informanternas uppfattning är att deras 

handlingsutrymme påverkas av den tid de disponerar för varje ärende, samtidigt som de måste 

följa chefernas direktiv. Diskrepansen mellan tid till förfogande och tid som behövs för att 
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lösa uppgiften riskerar att, i likhet med resonemangen om arbetsnöjdhet hos Collin (2008) 

bidra till att känslor av missnöjdhet och frustration uppstår. När dessa emotioner existerar i 

själva organisationen i likhet med resonemanget hos Fineman (2003) kan de spilla de över 

och även bli en del av de organisatoriska förutsättningarna.  

 

Begreppet ansvar i vårt resonemang utgör ytterligare ett tema som växer fram. Weber (1983) 

argumenterar för att möjligheten att ta ansvar utgår från handlingar och agerande i varje 

enskilt fall, där handlingen är ett medel att uppnå ett mål. Detta innebär att det ansvar våra 

intervjupersoner upplever som betungande - om man speglar intervjusvaren mot Webers 

uppfattning -  upplevs just så därför att socialsekreterarna, som aktörer i en byråkratisk 

organisation, själva måste ta initiativ till handlingar för att fullgöra sin uppgift i 

organisationen samt speglar mot O´Sullivan (2011) som säger att våra känslor och våra 

värderingar påverkar oss vid bedömning och hantering av svåra beslut.  

 

Vi konstaterar  att gränsen mellan människornas behov, visavi deras önskemål, inte enbart 

regleras av de lagar och riktlinjer som finns inom människobehandlande organisationer, utan 

även av det ansvar som socialsekreterarna i form av gräsrotsbyråkrater förväntas ta inom 

ramen för sin tjänsteutövning.   

 

Vid personalbrist och stor personalomsättning inom organisationen identifierar vi i 

intervjusvaren en tydlig brist på initiativ att ta ansvar och att ta i mer komplexa ärenden 

genom att börja diskutera svåra frågor som rör vårdnadsöverflyttning. De känslomässiga 

förutsättningarna i det här fallet ligger i att inte agera genom att prioritera vissa ärenden. 

Collins resonemang om arbetsnöjdhet baseras på att man klarar av att hantera komplexa 

situationer, hantera arbetsbelastning och hinna att fatta avgörande och svåra beslut. Collin 

menar att man inte behöver svåra och påkostade omorganiseringar för att  höja medarbetarnas 

arbetsnöjdhet.  

 

Förutsättningen för att människor får kännedom om vilka regler, rutiner, rättigheter och 

skyldigheter de har är att de får tillgång till relevant information. Att som socialsekreterare 

inte ha tillgång till adekvat och relevant information riskerar att leda till oförmåga att hantera 



 
  

 

80 

 

handlingsutrymme på ett förtjänstfullt sätt, och därför inte kunna hjälp klienten där känslor av 

otillräcklighet, stress och oro kan lätt uppstår. 

  

Dels behöver socialsekreteraren information i det enskilda ärendet; har ett barn knutit an till 

sitt familjehem, eller har barnet tvärtemot inte knutit an till den familj vederbörande befinner 

sig i? Med utgångspunkt från resonemang kring anknytning och anknytningsteori (Broberg, 

Granqvist, 2013; Sroufe, 2005) blir gräsrotsbyråkratens tillgång till information om detta av 

stor vikt för ett förtjänstfullt utfall vid bedömning. 

 

Information om den anknytning barn skaffar sig under  vistelsen i ett familjehem 

framkommer oftast vid direkt kontakt med klienten. Dessa regelmässiga och återkommande 

kontakter - reglerade i lag - är viktiga både för att bygga relationer med klienten, spara tid för 

att hämta relevant information för att få möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt hantera sitt 

handlingsutrymme och fatta det rätta beslut om vårdnadsöverflyttningen (jfr. Vinnerljung, 

1996; Mattson, 2010). Gällande klienter; i vårt fall barn, familjehemsföräldrar och biologiska 

föräldrar - betraktas tillgång till information som en naturlig del av hela processen kring en 

placering med följande vårdnadsöverflyttning. Har man information känner man sig både lugn 

och säker inför möte med klienten och barnets nätverk.  

 

Informanterna uttryckte tydligt att både själva organisationens beskaffenhet, tillräcklig tid för 

varje ärende att hinna bygga relationer med klienten, samt problem med underbemanning 

leder till att handlingsutrymmet blir betydligt mindre än socialsekreterarna själva skulle önska 

eftersom möjligheten att tillskansa sig informationen begränsas av dessa faktorer. Genom att 

använda standardiserade bedömningsinstrument  (BBIC), oavsett vad man tycker om tänker 

om detta, (Kaldal, 2012; Melander, 2012;  Svensson och Ponnert, 2016; Matscheck, 2015) 

samlar man information som är relevant. Exempel på dilemman som uppstår här hos 

socialsekreterarnas är att man inte klarar av att hantera situationen i sin helhet. Man väljer 

istället att ignorera,  eller minimera kontakten med, klienten. Känslor av att undvika, inte 

prioritera eller inte agera i tid kan uppstå. Att man inte orkar hålla masken, som Lalander 

(2016) säger.  
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Klientens möjlighet till inflytande, enligt Lipsky (2010), ger socialsekreterarna förutsättningar 

att arbeta rättssäkert och att bevara samtliga inblandades intressen på bästa sätt. Informanterna 

uttryckte önskemål om att få mer tid till sitt förfogande för att bygga relationer med klienter; 

bland annat för att minska negativa känslomässiga förutsättningar då frågan om 

vårdnadsöverflyttning kommer på tal (jfr stycket ovan). Information, som en del av de 

organisatoriska förutsättningarna, påverkar även socialsekreterarnas handlingsutrymme, och 

därmed både möjlighet till att erbjuda klienten en rättssäker och  professionell 

ärendehantering. Alla dessa framväxande teman ger oss underlag att observera ett femte 

fenomen - nämligen temat Konflikt. 

 

Gräsrotsbyråkraternas möjlighet att hantera sitt handlingsutrymme utifrån organisatoriska och 

känslomässiga förutsättningar kan resultera i konflikt om man väljer att använda maktmedel i 

form av tvång då man beslutar om att initiera utredning vårdnadsöverflyttning utan 

föräldrarnas samtycke. 

 

Daglig kontakt med klienten, där man försöker bygga relationer, förenas med både positiva 

och negativa konsekvenser, vilka kan utvecklas till konflikt mellan organisation och klient. 

Konflikt kan även uppstå mellan biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar. Känsla av 

rädsla för konflikt dem emellan, då de måste kommunicera med varandra utan 

socialnämndens förmedling, uppges vara en av orsakerna till att familjehemsföräldrar avstår 

från att önska en vårdnadsöverflyttning av ett placerat barn. 

 

Samtidigt kan vi inte påstå att konflikt i det här avseendet enbart har en negativ innebörd. Vi 

ser att konflikter skapar förutsättningar för framtida konsensus och i många fall bidrar till att 

främja och utveckla dialog parterna emellan. Vi kan instämma med Collins (2008) 

resonemang som säger att sådana svårigheter som anses kunna leda till konflikt även kan 

betraktas som  drivmedel till att uppnå sina mål,  höja arbetsglädjen,  och arbetsnöjdheten.  

 

Samtidigt anses rädslan för konflikt med kontrollerande organisationer t ex leda till att 

anmälningar för bristande hantering av ärenden gällande vårdnadsöverflyttning inte görs av 

varken organisationen, biologiska föräldrar eller familjehem. De intervjuade uttrycker att 

detta i sin tur anses kunna leda till konflikt inom organisationerna, där både policies och 
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riktlinjer riskerar att komma i konflikt med varandra (Jfr Lipskys uttryck 

gräsrotsbyråkraterna).  

 

Konflikttemat har vuxit fram som en naturlig konsekvens av de fyra föregående; 

organisatoriska förutsättningar, tidsmässiga aspekter, ansvarstagande och tillgång till 

information. Samtliga intervjupersoner leder i alla diskussioner slutligen själva in sina 

resonemang på temat konflikt, och därför anser vi att just konfliktbegreppet får en 

särställning. Konflikt blir ett påtryckningsmedel för att samla in adekvat information, ta 

ansvar och att på ett förtjänstfullt sätt disponera tid för att påverka organisationen att minska 

arbetsbelastningen och bidra till en rättvis arbetsfördelning. 

 

5.8 Sammanfattning 

 

De centrala begreppen trygghet, stark anknytning, långsiktighet och barnets bästa är alla 

förutsättningar för att en vårdnadsöverflyttning ska kunna äga rum. Vi ser att organisationens 

styrning och förutsättningar gällande både bemanning, arbetsfördelning, ekonomi samt regler 

och policies ger förutsättningar för korrekt hantering av ärenden. Godtyckliga beslut riskerar 

att kompromettera rättssäkerheten, och detsamma gäller hantering av handlingsutrymme då 

socialsekreterare måste anpassa sig till för dem givna organisatoriska förutsättningar. 

 

Rädslan för konflikter antas leda till att ärenden gällande vårdnadsöverflyttning prioritera 

bort, samtidigt som så kallade bekväma ärenden, som rullar på, prioriteras bort av tids- och 

informationsbrist. Att socialsekreterarna, utifrån sitt handlingsutrymme, har rätt att ta ansvar 

för dessa prioriteringar kan leda till att barnets trygga uppväxt riskerar att haverera. Samtidigt 

kan förhastad hantering av ett vårdnadsöverflyttningsärenden leda till sammanbrott i 

familjehemmet till följd av att socialsekreterarnas stöd försvinner direkt efter att vårdnaden 

flyttats.   

 

Efter att ha sammanställt och analyserat resultaten kan vi konstatera att alla framväxande 

teman vi presenterar är sammankopplade med varandra i fråga om vårdnadsöverflyttning, 

vilket vi hävdar ger underlag att dra följande slutsatser: 
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Organisationens struktur och förutsättningar gällande den ekonomiska och regelmässiga 

aspekten påverkar socialsekreterarnas arbete, både gällande tid och ansvar för att utifrån sina 

kunskaper, erfarenheter och informations använda handlingsutrymme för att fatta beslut som 

gynnar klienten. Tid att lägga på varje ärende, ansvar för att kunna prioritera, samla och dela 

information samt hantera konflikter är organisatoriska och känslomässiga förutsättningar som 

socialsekreterarna möts med i arbete med klienten när det gäller vårdnadsöverflyttning. 

 

Rädsla för konflikt med biologiska föräldrar, rädsla att inte få tid för andra ärenden och att ta 

ansvar för denna prioritering leder till att informationsinsamling och informationsöverföring 

påverkar både ärendehantering och rättssäkerhet vid utredning och uppföljning av besluten.  

Vi identifierar organisationen i sig som svår att förändra, då den agerar utifrån givna lagar och 

regler (jfr Bakka, 2006, s. 20-22) som styr arbetet inom människobehandlande organisationer. 

Samtidigt påverkar organisationen både barnet och familjehemsföräldrarna socialt och 

ekonomiskt, men har inte en bråkdel av sitt forna inflytande efter en genomförd 

vårdnadsöverflyttning. 

 

Vi ser vikten av klientens inflytande under hela processen och efter att ha analyserat intervju 

kan vi konstatera att detta inflytande enbart handlar om de organisatoriska och känslomässiga 

förutsättningar för barnets bästa och inte de ekonomiska frågor som man skulle kunna tro. Det 

kan ses som en farlig utveckling i socialtjänstens arbete att minska den rättssäkra påverkan på 

ärendehantering där känslor och inte regler avgör underlag för beslutet. 

 

Tillgång till adekvat information minskar både risken för konflikter och ger tillgång till 

nödvändiga fakta för det  utredningsunderlag som ska återspegla barnets behov, anknytning 

och välmående. Samtliga informanter konstaterade att vårdnadsöverflyttning är ett naturligt 

steg i det placerade barnets liv, och om detta inte övervägs av socialsekreteraren föreligger 

risk både för barnets rättssäkerhet och för bristande myndighetsutövning från socialnämndens 

sida. 

 

När vi studerade upplevda orsaker inom ramen för de framväxande teman vi identifierade i 

intervjusvaren, kunde vi se att varje informant menade sig se ett samband mellan egna 

värderingar och den personliga inställningen till sitt handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat. 
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Detta påverkar i sin tur antalet initierade vårdnadsöverflyttningningar i respektive 

socialsekreterares ärendestock, men även det handlingsutrymme som tillåts inom den 

organisation där man arbetar.  

 

Regler och riktlinjer som styr organisationen har påverkan på socialsekreterarnas arbete 

genom att öka eller minska deras handlingsfrihet. Som myndighetsutövare förväntas de även 

fatta svåra och komplexa beslut - beslut som kan gå emot deras personliga och individuella 

uppfattningar om rätt och fel.  

 

Genom tvånget att strikt följa organisationens regler, hamnar socialsekreterare ofta i svåra 

känslomässiga dilemman, som på ett eller annat sätt har påverkan på beslutsfattandet. Här 

identifierar vi ett samband mellan de organisatoriska förutsättningarna och de emotionella 

dilemman socialsekreterarna utsätts för vid beslutsfattandet.  

 

Vid stor arbetsbelastning och personalomsättning kan stress, ilska, känsla av otillräcklighet 

kan ha samband med både tidsmässiga aspekter ( att man inte hinner leverera utredningar i 

tid), rädsla för konflikt (med  biologiska föräldrar, familjehem eller barnets släkt). Detta kan 

även speglas i att man inte vågar eller orkar ta sitt ansvar för barnets ärende, då man måste 

prioritera andra, tunga ärenden samt oförmåga,  eller t o m ovilja, att initiera 

vårdnadsöverflyttning. Balansen mellan de egna känslorna och organisationens krav skapar 

socialsekreterarnas emotionella och känslomässiga förutsättningar, vilka har en tydlig 

påverkan på deras arbetsförmåga och  prioriteringsordning vid överväganden av 

vårdnadsöverflyttning.  

 

Avslutningsvis konstaterar vi att det krävs både känslomässig och organisatorisk erfarenhet 

som ska ligga till grund för initiering och genomförande av vårdnadsöverflyttning. 

Ekonomiska faktorer togs inte upp i speciellt hög grad av våra informanter i samband med 

känslor av rädsla för konflikt. I fråga om orsaker till det befintliga antalet genomförande 

vårdnadsöverflyttningar  observerar vi följande: 

 

Gällande de känslomässiga förutsättningarna som speglar det befintliga antalet av genomförda 

vårdnadsöverflyttningar uttrycker de intervjuade socialsekreterarna att dessa innefattar  
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avsaknad av vetskap om vad vårdnadsöverflyttning innebär, vilken roll SFV har, att ingen i 

barnets nätverk klagar eller uttrycker missnöje över  att vårdnadsöverflyttning inte 

genomfördes efter de tre lagstadgade åren av placering i familjehemmet. 

 

Man talar om abrupt avslut för socialnämndens stöd till familjehemsföräldrar efter 

genomförande av vårdnadsöverflyttning, och menar att det sker för hastigt. De intervjuade 

diskuterar familjehemsföräldrarnas rädsla för konflikt och direkt kontakt med biologiska 

föräldrar eller barnets släkt, rädsla och osäkerhet inför allt arbete som behöver genomföras 

under barnets uppväxt, likväl som rädsla, oro och osäkerhet för biologiska föräldrars agerande 

och eventuellt rättsliga tvister och minskade ekonomiska och sociala insatser. 

 

5.9 Förslag till framtida forskning avseende vårdnadsöverflyttning 

  

Placeringarna i familjehem dominerar idag, även om institutionsvård ökar i omfattning. SBUs 

rapport (SBU 2016-07) talar om att risken för självmord, psykisk ohälsa, missbruk och 

kriminalitet är högre hos placerade barn i vuxen ålder. Rapporten framhåller att det ät viktigt 

att samla kunskap om familjevården för att förbättra den i syfte att skapa större trygghet för 

barn, likväl som att bygga en stabil grund för deras framtida liv som vuxna. 

 

Under den tid vi arbetade med studien observerade vi tydliga luckor i svensk forskning kring 

familjehemsplacerade barn och unga. Vi menar att en sådan forskning borde sammanfatta 

läget leda till möjligheten att erbjuda evidensbaserade former av stöd och insatser. Vi menar 

här att familjehemsföräldrar saknar kunskap och information om vad familjehemsplaceringen 

innebär och vad som inkluderas i den. Vilka rättigheter och skyldigheter barn, biologiska 

föräldrar och familjehemsföräldrar har - och här menar vi inte enbart de ekonomiska - men 

även stöd, information, rådgivning och utbildning från socialtjänstens sida. 

 

Forskning i korthet (nr 4/2005, s. 8) säger att familjehemsutbildning har svaga effekter på 

barn med problembeteende p g a sammanbrott i placeringar. Enligt denna rapport finns 

stödjande program i andra länder, som riktas till att minska barnets stress och stödja 

anknytning. Programmen visade positiva resultat, däremot prövas inte dessa program i 

Sverige, där man istället fortsätter förlita sig på insatser från aktörer som står utanför 
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socialtjänstens kontroll då de ej allokeras inom ramen för placeringen, utan tillkommer barnet 

i form av kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin eller skolhälsovården. 

 

Vi hoppas att vår studie ska väcka intresse att djupare studera fenomenet 

vårdnadsöverflyttning som ett vidare steg i barnets placering, och samtidigt både se på 

socialsekreterarnas känslomässiga och organisatoriska förutsättningar. Vi menar att man 

genom detta skulle kunna bidra till att överväganden om vårdnadsöverflyttning skulle komma 

på tal i högre grad än i dagsläget. Vi ser behov av fler studier som fokuserar på 

socialsekreterarnas arbete på fältet, där deras professionella kompetens i förhållande till 

organisatoriska förutsättningar för vårdnadsöverflyttning och det handlingsutrymme som 

utövas analyseras och bedöms i betydligt större omfattning än vad vi uppfattar görs i dagens 

forskning. 

 

Vi menar att Socialnämndens arbete skulle kunna vinna på att få tillgång till djupare och mer 

omfattande kunskap om inte enbart antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar per år som 

Socialstyrelsen presenterar. Vi anser det viktigt att belysa hur och på vilket sätt man skulle 

kunna påverka organisationen och organisationskulturen för att övervägande av att utredning 

om vårdnadsöverflyttning ska initieras enligt Socialtjänstlagen. Det skulle vara önskvärt att 

tillfråga socialsekreterare som arbetar på fältet med konkreta ärenden för att både IVO och 

Socialstyrelsen ska få mer insyn och inflytande i enskilda ärenden, och därigenom ha 

möjligheten att ifrågasätta om  hantering av ärenden utgår från barnets behov och för barnets 

bästa eller inte. 

 

6 Slutord 

 

Genom att använda en kvalitativ metod för att analysera intervjuerna syftar vi i vår studie till 

att analysera just socialsekreterarnas upplevelser och därigenom presumtiva orsaker relaterade 

till att initiera och genomföra vårdnadsöverflyttningar. Detta gjordes genom att undersöka och 

diskutera hur  organisatoriska och känslomässiga förutsättningar påverkar socialsekreterarnas 

upplevelser under arbetet med frågan. Vi identifierade fem framväxande teman, vilka vi ser 

som orsaker till de känslomässiga och organisatoriska faktorer som socialsekreterarna arbetar 

med utifrån sitt handlingsutrymme.  
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Hippokrates visdom - skada ej, bör även gälla här. Det ansvar som åligger socialnämnden  

präglas av vikten att fatta beslut som inte skadar barnet - varken mentalt eller fysiskt, nu eller 

i framtiden. Olika organisatoriska och känslomässiga förutsättningar kan dock påverka 

utformningen av socialsekreterarens arbete, samtidigt som dessa påverkar graden av ansvar 

för handläggningen. Detta ansvar påverkar i sin tur omfattningen av det handlingsutrymme 

socialsekreteraren disponerar. 

 

Arbetsbelastning och sned resursfördelning inom socialtjänsten anses leda till att så kallade  

snälla barn och problemfria ärenden försvinner i mängden av svårare och mer  komplexa 

sådana. I de fem framväxande teman vi identifierade finner vi en stark växelverkan, i och med 

att de påverkar varandra, likväl som socialsekreteraren. Vi märker att de intervjuade drar 

tydliga paralleller mellan organisatoriska förutsättningar och den tid de tillåts disponera för 

varje enskilt ärende.  

 

Socialtjänstens ansvar är att ha fokus på barnets behov, men ser ofta till det omvända i fråga 

om vuxnas hantering av barnets rätt till umgänge med sitt nätverk. Det sägs ofta att det är 

barnets rätt att få träffa sina biologiska föräldrar och inte är tvärtom. Umgängesfrågan kan 

vara svår att hantera, då familjehemsföräldrar i dessa diskussioner även förväntas ta hänsyn 

till hela barnets släkt, något som inte sällan kan vara svårt att hantera. Man menar att det 

skulle bli mycket smidigare att adoptera barnet, och på detta sätt då kunna bryta kontakten 

med dess nätverk, ett nätverk som av familjehemsföräldrarna i många fall anses 

problematiskt. 

 

Man bör och kan spekulera om detta är rätt eller fel; det kan vara underlag för andra studier 

eller diskussionsforum. Vår fasta övertygelse är att man inte ska sätta in barnen i  

valsituationer där de tvingas välja mellan familjehem och biologiska föräldrar, även om de 

sistnämnda är missbrukare, kriminella eller har psykiska problem. Låt barnet behålla sin 

trygga ställning och lyssna till dess röst; barnet har alltid något att säga. Detta kan vi kalla för 

att arbeta utifrån barnperspektiv och för barns bästa, med fokus på rättssäkert arbete inom 

socialtjänstens myndighetsutövande. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide 

Intervjufrågor till socialsekreterare 

1. Ålder 

2. Antal år i yrket 

3. Varav som socialsekreterare 

4. Utredning av vårdnadsöverflyttning ska ske efter att barnet bott i familjehemmet i tre år. 

Har du arbetat med vårdnadsöverflyttning tidigare? 

5. Vad tycker du om vårdnadsöverflyttningen, din personliga åsikt? 

6. Du, som socialsekreterare, måste initiera vårdnadsöverflyttning. Vilken reaktion möts du av 

från familjehem och biologiska föräldrar / barnet? 

7. Om du stöter på hinder i arbetet med vårdnadsöverflyttning – sker det före, under eller efter 

initierandet? (T ex i fråga om utredning, kontakt med andra myndigheter, organisationer, 

barnet, biologiska föräldrar, nätverket?) 

8. Hur beaktas barnets rätt att få sin röst hörd i frågan om vårdnadsöverflyttning samt i fråga 

om uppföljningsprocessen? 

9. Vilka organisatoriska förutsättningar finns tillgängliga för dig vid initiering och 

genomförande av vårdnadsöverflyttning? 

10. Vilka organisatoriska förutsättningar saknas för dig vid initiering och genomförande av 

vårdnadsöverflyttning? 

11. Skulle du vilja förändra något inom organisation gällande vårdnadsöverflyttning, och i så 

fall vad? 

12. Händer det att familjehemmen inte är intresserade av att ta över vårdnaden? 

13. Vad tror du att det beror på? 

14. Du som socialsekreterare avslutar dina kontakter med familjehemmet efter 

vårdnadsöverflyttning - vad säger du om detta? 

15. Finns det behov av fortsatt stöd till familjehemmet utöver det ekonomiska? 

16. Varför, tror du, att vårdnadsöverflyttning övervägs så sällan i jämförelse med antal långa 

placeringar i familjehem? 

17. Finns det något mer du skulle vilja tillägga, som du tycker är viktigt, men vi inte frågade 

om? 
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Intervjufrågor till enhetschefer 

 

1. Utbildning, erfarenhet, antal år i yrket? 

2. Kort beskrivning av enhetens organisation. 

3. Enhetens arbetssätt. 

4. Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att en vårdnadsöverflyttning ska genomförs? 

5. Vad är det viktigaste ni baserar initieringar av utredningar av vårdnadsöverflyttning på? 

6. Vad säger barnen (i de fall då barnen kommer till tals, beroende på ålder)? 

7. Vad säger du om själva vårdnadsöverflyttningen; vilken är din personliga åsikt? 

8. Har ni några riktlinjer som initieringar och utredningar om vårdnadsöverflyttning baseras 

på? 

9. Hur ser samverkan i fråga om vårdnadsöverflyttning - vilka parter samarbetar ni med? 

10. Hur ser arbetet med de biologiska föräldrarna ut? 

11. Hur ser samarbetet med familjehemsföräldrar ut; vilka är deras synpunkter och önskemål? 

12. Vad, anser du, är den främsta orsaken till att det avseende lagkrav och rekommendationer 

genomförs alldeles för få vårdnadsöverflyttningar? 

13. Skulle du vilja förenkla och  effektivisera arbetet när det gäller vårdnadsöverflyttning? 
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8.2 Informationsbrev 

 

Information om vår studie och om samtycke att delta 

 

Vi - Karina Wouda och Magnus Eriksson - är magisterstudenter vid Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola. Vi skriver en uppsats på avancerad nivå inom socialt arbete. 

 

Studien 

 

Fokus för vår uppsats ligger på att studera socialsekreterares upplevelser av organisatorisk 

och känslomässig påverkan vid vårdnadsöverflyttning av familjehemsplacerade barn och 

unga. 

 

Introduktion 

 

Vi studerar på Ersta Sköndal Bräcke högskolas magisterutbilding och har kommit till 

slutskedet av den, då vi skriver ett examensarbete i form av en D-uppsats. Studien handlar om 

vårdnadsöverflyttning av familjehemsplacerade barn och unga och bygger på 

semistrukturerade djupintervjuer med förutbestämda frågeområden, med möjlighet att ställa 

kompletterande och/eller förtydligande frågor. 

Dina svar kommer att analyseras med hjälp av en tolkande fenomenologisk analysmetod, med 

syftet att besvara studiens frågeställningar. 

 

Syftet 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån socialsekreterarnas perspektiv se på frågan om 

vårdnadsöverflyttning, och det rådande antalet av initierade och genomförda 

vårdnadsöverflyttningar utifrån känslomässiga och organisatoriska förutsättningar, vilka i vår 

empiri utgör socialsekreterarnas handlingsutrymmen som gräsrotsbyråkrater. 

 

Information om anonymitet, frivillighet och sekretess gällande vår studie: 
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du 

kan ställa kompletterande och förtydligande frågor till oss före, under eller efter intervjun. Vi 

spelar in dina svar digitalt och kommer att spara inspelningen tills efter examinationstillfället, 

i sådant fall att det skulle visa sig nödvändigt att gå tillbaka och ytterligare studera dina svar. 

Därefter kommer de att raderas. Under inspelningen kan du pausa, avbryta eller avsluta ditt 

deltagande utan att kommentera ditt beslut. 

 

Vi kommer att transkribera intervjuerna. 

 

Vi försäkrar att du är anonym. Vi kommer att kalla dig intervjuperson 1 (IP 1), intervjuperson 

2 (IP2) o s v. Vi kommer inte ange kön, ålder eller ditt tjänsteställe, däremot din 

befattningsnomenklatur. De transkriberade intervjuerna kommer inte att användas i någon 

annan studie, och de kommer inte bifogas som bilaga till vår studie. 

 

Transkriberingen på papper och inspelningen kommer att sparas fram till 

examinationstillfället, d  v s den 17 januari 2019, men du har fortfarande rätt att återta ditt 

samtycke till att delta i vår studie.  Du har även rätt att ta del av studien genom att lämna dina 

kontaktuppgifter till oss - något vi självklart hoppas att du vill göra. 

 

 

Väl mött, 

 

 

Karina Wouda och Magnus Eriksson 

 

Kontaktinformation: 

Studenter: 

Karina Wouda 0708-116350 karina.wouda@hotmail.com 

Magnus Eriksson 073-5256275 magnusbrismaneriksson@gmail.com 

Handledare:  

Pelle Åberg pelle.aberg@esh.se 


