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Förord

Några år efter det att den idéburna organisationen Credo startade sin familjehemsverksamhet 
1990 skedde en expansion av det sociala arbetet inom ideell sektor, en ökning som trots allt 
inte kom i närheten av de privata vinstdrivande vård- och omsorgsföretagens tillväxt. 

Nu omkring tjugo år senare lyfter man i en rad offentliga dokument fram de idéburna organi-
sationernas särskilda kvaliteter. Man talar om en särart som sägs existera inom organisatio-
nerna och poängterar hur organisationernas värdemässiga och metodologiska utgångspunkter 
lägger grund till pluralism och en ökad mångfald inom det sociala arbetet. 

I den här studien får vi följa hur verksamma inom Credo, familjehemsvärdar och uppdrags-
givare beskriver Credos verksamhet. Centrala begrepp som används i studien är värdegrund, 
särart, mervärde, metoder, evidensbasering och kvalitet.

Lars Svedberg
Professor och forskningsföreståndare
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1 Bakgrund 

Den kommunala socialtjänsten har i modern tid haft en dominerande ställning inom det 
sociala arbetet. Sedan slutet av 1990-talet ökar dock socialt inriktad verksamhet inom 
både idéburna organisationer och i privata vård- och omsorgsföretag, särskilt tydlig är 
ökningen inom den senare gruppen (Einarsson & Wijkström 2007; Johansson 2002; 
SCB 2006; Svedberg & Olsson 2010; Trydegård 2001; 2005). Det kan handla om olika 
former av vård- och behand lings in satser för barn, ungdomar, familjer, äldre samt för 
missbrukare (Hammare 2004; Hammare & Lundström 2001; Hammare & Stenbacka 
2003; Kurube 1997; Lundström & Wijkström 1995, 1997; Stenius 1999). Intresset för 
ett ökat inslag av idéburna organisationer som alternativa välfärdsproducenter sträcker 
sig numera över de politiska blockgränserna och det finns starka förhoppningar till just 
de idéburna organisationerna som bedriver ett socialt arbete. Det framgår inte minst av 
den så kallade Överenskommelse som upprättats mellan Regeringen, idéburna organisationer inom 
det sociala området och Sveriges Kommu ner och Landsting (Regeringen 2008ab). Här betonas 
de idéburna organisationernas betydelse i den svenska välfärden, man talar bland annat 
om organisationernas ”särskilda kvalitet” och den ”särart” som man där förväntas finna 
(Regeringen 2008b:36). Ett uttalat syfte med skrivelsen är att ”stärka de idéburna organi-
sationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt 
stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom 
hälso- och sjukvården och omsorgen”. Begreppet mångfald preciseras ytterligare: 

… mångfald betyder i detta sammanhang att samhället välkomnar idéburna organisatio-
ner och utförare inom det sociala området med olika värdemässiga eller metodologiska 
utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som en tillgång i sig hos den mångfald av 
idéburna organisationer som bygger på demokratiska värden (Regeringen 2008b:16). 

1.1 Credo

Credo är en sådan idéburen organisation som beskrivs ovan. Organisationen bedriver 
ett socialt arbete i form av så kallad konsulentstödd familjehemsvård, det vill säga en 
vårdform där en ungdom eller vuxen med någon form av social problematik, under en 
begränsad period får sitt boende i ett så kallat familjehem. Till sin hjälp i detta arbete 
har familjehemmet organisationen Credo och dess konsulenter, det vill säga de yrkes-
verksamma som tillsammans med cheferna inom Credo utför det praktiska arbetet med 
uppdragsgivare, familjehem och de placerade. Verksamheten inom Credo är organiserad 
i stiftelseform vilket bland annat innebär att man inte har ett ekonomiskt vinstintresse. 
Even tuella överskott skall återinvesteras för att ”komma familjehemsvården till nytta” 
(Credo 2005:3). 
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Credo som beskriver sig som politiskt och religiöst obunden, startade sin verksamhet 
1990, på uppdrag av Socialdepartementet samt Social- och Kriminalvårds styrelserna. 
Leila Ågren-Burström, mångårig verksamhetschef inom Credo, som vid den här tiden 
arbetade med ett projekt kring familjehemsvård, fick uppdraget. 

Vid den tidpunkten var det skandalskriverier i kvällstidningarna om hur familjehemsvården 
inte sköttes på ett bra sätt. Familjevärdar blev miljonärer, skar guld och klienter bodde i uthus 
och ingen tittade till dem. Då tyckte departementet och socialstyrelsen att de behövde göra 
någonting (verksamhetschef). 

Sedan starten 1990 har organisationens verksamhet utvärderats och beskrivits i en rad 
olika rapporter (se t.ex. Eriksson 1998; Whilborg 1998; Gustavsson 1994; Johansson 2002; 
Fastman 2006). 
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2 Syftet med studien

Syftet med den här studien är att utifrån tre intressentgruppers perspektiv beskriva och 
analysera den idéburna organisationen Credo. Centralt i en sådan analys är bland annat 
de begrepp som tas upp i regeringens skrivelser ovan, där man bland annat talar om de 
idéburna organisationernas ”särskilda kvaliteter”, dess ”särart”, men även om organisatio-
nernas mångfald av ”värdemässiga” och ”metodologiska utgångspunkter”. En målsätt-
ning med undersökningen är att låta de olika grupperna nedan få ge sin syn på begreppen 
satt till relation till organisationen Credo. Material till studien har inhämtats genom inter-
vjuer med: (1) Credoanställda (yrkesverksamma samt styrelseledamöter), (2) uppdragsgivare 
(representanter för den offentliga socialtjänsten samt kriminalvården) och så kallade (3) 
familjehemsvärdar, det vill säga de individer/familjer som i sina hem tar emot människor 
med olika typer av problematik. Utifrån dessa tre perspektiv kommer följande frågor att 
beröras:

(1) Hur beskriver de intervjuade organisationens värdegrund och hur menar man 
att värdegrunden yttrar sig i en praktisk verksamhet? 

(2) Uppfattar aktörerna någon form av särart i organisationens arbete, hur talar man 
om den och vad för den med sig av eventuellt mervärde?

(3) Hur skildras de metoder som Credo bedriver sitt arbete utifrån och hur menar 
aktörerna att organisationen förhåller sig till frågor om evidensbasering och kvali-
tet?

2.1 Familjehemsvård i offentlig, ideell och privat sektor

Den verksamhet som Credo bedriver utförs även inom den kommunala socialtjänsten, i 
det man brukar kalla offentlig sektor, men också inom en rad företag i privat sektor. En 
gemensam nämnare för den här typen av socialt arbete är att aktörerna, oavsett sektortill-
hörighet, arbetar mot en uppdragsgivare inom den kommunala socialtjänsten, eller inom 
kriminal vården. Inom socialtjänsten handläggs familjehemsvården ofta av så kallade 
familjehemssekreterare. I en del kommuner läggs uppdragen att finna familjehem ut på 
mer centralt placerade kommunala enheter, istället för på enskilda familjehemssekrete-
rare. 

Familjehemssekreterarens göromål kan delvis jämföras med det arbete konsulenterna 
inom Credo utför, eller med motsvarande personal inom ett privat företag, frånsett det 
att den konsulentstödda vården inom de idéburna och privata organisationerna innebär 
ett utökat stöd till familjehemsvärdarna. Familjehemssekreteraren (offentlig sektor), 
konsulenten (ideell sektor) eller företagets personal (privat sektor) arbetar med att hitta ett 
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lämpligt familjehem för den placerade samt att ge stöd och hjälp till familjehemsvärdarna 
under placeringens gång. 

Förenklat och i stora drag kan processen att finna ett lämpligt familjehem beskrivas i 
några övergripande skeenden. Ofta inleds en kontakt genom att endera huvudman, i det 
här fallet den kommunala socialtjänsten eller kriminalvården, efter en intern utredning 
ger familjehemsorga nisationen (ideell eller privat sektor) eller familjehemssekreteraren 
(offentlig sektor) i uppdrag att söka ett lämpligt familjehem till en specifik klient. När 
organisationen/familje hems sekreteraren gått igenom sin familjehemsstock och funnit 
ett hem som ”matchar” klienten upprättas ett kontrakt mellan huvudmannen och famil-
jehemsorganisationen (den idébaserade organisationen eller det privata företaget) i ett 
första steg, och i ett andra steg mellan organisationen och familjehemmet. Med stöd av 
familjehemsorganisa tionen och dess konsulenter (ideell och privat sektor) – alternativt 
kommunens familjehemssekreterare (offentlig sektor) – genomför familjehemmet den 
vårdplan som formulerats av uppdragsgivaren. 

2.2 metod

Totalt har 22 intervjuer genomförts i den här studien fördelade enligt tabell 1. Intervjuer 
med uppdragsgivare har utförts per telefon, de övriga intervjuerna har gjorts ”ansikte 
mot ansikte”. Intervjuerna har utgått från tre olika frågeguider som finns samlade i bilaga 
1. Alla intervjuer har tagits upp på ljudfiler som sedan transkriberats inför det fortsatta 
analysarbetet. 

Tabell 1. Intervjuer.

målgrupp
Antal 
intervjuer

yrkesverksamma i Credo 4
Styrelseledamöter i Credo 3
Familjehem 7
Uppdragsgivare 8

Urvalet deltagare till intervjuerna har styrts av några olika faktorer. Till att börja med 
ville jag i undersökningen få del av den bild organisationsföreträdare på lite olika nivåer 
inom Credo förmedlade. Fyra intervjuer har med denna utgångspunkt genomförts med 
verksamhets chefen, den biträdande verksamhetschefen samt två konsulenter.

I Credos styrelse valde jag att intervjua ordföranden, vice ordföranden samt en ledamot 
med lång och bred erfarenhet av socialt arbete i såväl ideell, privat som offentlig sektor. 

Bland familjehemmen gjorde jag ett urval baserad på den förteckning över aktiva familje-
hem som Credo förmedlade till mig. En av utgångspunkterna var här att komma i kontakt 
med familjehem som speglade den geografiska spridning som Credo har på sina hem, ett 
annat kriterium var att nå familjehem där både kriminalvård och socialtjänst fungerat 
som uppdragsgivare. Totalt intervjuades sju familjehem. I två av familjehemmen fanns 
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båda familjehemsvärdarna med vid intervjutillfället. Det totala antalet värdar som ingår i 
intervjustudien är i och med det nio individer.

Kontakter togs med de uppdragsgivare som hade placeringar i de utvalda familjehem-
men. I något familjehem fanns flera placerade personer med olika uppdragsgivare. Totalt 
har åtta uppdragsgivare intervjuats. De inspelade intervjuerna har transkriberats, det vill 
säga de har skrivits ut i text och därefter analyserats med utgångspunkt i studiens fråge-
ställningar. Efter en första genomläsning av samtliga intervjuer har i ett nästa steg olika 
centrala teman, med koppling till studiens frågeställningar, sammanställts för de fyra 
kategorierna: Credoanställda, Verksamma inom Credos styrelse, Uppdragsgivare samt familjehems-
värdar. I rapporten återges det empiriska materialet som dels så kallade meningskoncen-
treringar – det vill säga informanternas längre utsagor summeras till sammanhängande 
enheter – dels genom direkta citat. 

Ett tack till de personer som under intervjuer generöst delat med sig av sina erfarenheter 
från familjehemsvården. Tack också till Enheten för forskning om det civiila samhället, 
Ersta Sköndal högskola och där särskilt Marie Nordfeldt samt Ola Segnestam Larsson 
som bidragit med värdefulla synpunkter.   
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3 En litteraturöversikt samt några teoretiska 
reflektioner

3.1 En speciell profil

Samtidigt med målet om mångfald och pluralism lyfter man i de offentliga skrivelserna 
ovan fram att all verksamhet som bedrivs inom de idéburna organisationerna, på uppdrag 
av det offentliga, ska följa lagstiftningens uppställda krav på kvalitet. Dessutom förvän-
tas man, vid sidan av de allmänna kraven på kvalitet, också redogöra för verksamhetens 
egen speciella profil. Organisationerna ska ”… kunna redovisa den särart och kvalitet 
man därutöver arbetar med” (Regeringen 2008b:15). Samma typ av förhoppningar går att 
utläsa ur regeringens proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället. I propositio-
nen skriver man bland annat att: 

Den särart och det särskilda värde som organisationerna inom det civila samhället har 
ligger ofta i att de står för ett självständigt alternativ till offentlig sektor. Om organisa-
tionerna närmar sig offentlig sektor alltför mycket, riskerar de också i någon mån sin 
självständighet och särart (Proposition 2009/10:55:51).

Just begreppet särart, som nämns i både Överenskommelsen och i regeringens proposition, 
har under senare tid kommit att få en speciell ställning när de idéburna organisationerna 
diskuteras. Det var Hultén & Wijkström (2006) som första gången i ett svenskt samman-
hang började använda en sådan terminologi. Till begreppet särart kopplar författarna 
begreppet mervärde. De menar att om de idéburna organisationerna: 

… ska kunna bidra med något annat (ett mervärde) än vad näringsliv eller offentliga 
sektorn är eller gör så måste detta vara förankrat i någon form av stabil skillnad (en särart) 
(a.a.:8). 

En sådan särart menar Hultén & Wijkström kan ligga i sättet att organisera sig, eller 
skapas med hjälp de resurser organisationen har tillgång till. Särarten, fortsätter de, kan 
också vara ett resultat av den tro, ideologi eller världsåskådning som organisationens 
arbete utgår från. Någonting som bland annat skulle kunna påverka, som de skriver ” [de] 
metoder och språk som används i organisationen” (a.a.:8). 

3.2 Värdegrund, särart och mervärde

Frågor om ideologi och värdegrund upptar ofta en central ställning när de idébaserade 
organisationerna diskuteras. I en undersökning riktad till en rad företrädare för några 
idéburna organisationer gjorde Hultén & Wijkström (2006) försök att fånga 
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verksamheternas speciella profil, det vill säga sådana faktorer som företrädare för organi-
sationerna ansåg vara unikt. I undersökningen var just värdegrund ett av de teman som 
oftast lyftes fram av informanterna som ett särdrag. Värdegrunden var, menade man, den 
kraft som kunde dra medlemmar till organisationen och samtidigt det som höll ihop de 
enskilda delarna till en mer eller mindre sammanhållen helhet, men som också styrde 
organisationen framåt. Informanterna talar om värdegrunden som organisationens inre 
vägledande kompass. Segnestam Larsson (2009) som undersökt ideologins roll i idéburna 
organisationer menar att Hultén & Wijkström (2006) i sin diskussion om mervärde är 
aningen vaga kring eventuella samband mellan värdegrund och mervärde. 

Trots ideologins framträdande roll som särartsfenomen verkar inte det empiriska materia-
let lyfta fram ideologin, värdegrunden eller idégrunden som en del av vare sig diskussionen 
om mervärde eller i sambandet mellan särart och mervärde (Segnestam Larsson 2009).

Vid sidan av värdegrunden som markerat särartstema ringar Hultén & Wijkström 
(2006) in fem ytterligare huvudtyper av särart. Man talar om (1) metoder, det vill säga 
att de idéburna organisationerna använder sig av metoder som skiljer sig från andra 
organisationer. (2) organisering, där ett centralt tema som lyfts fram är den demokratiska 
uppbyggnaden och att organisationerna inte hade några ägare i traditionell betydelse. (3) 
resurser, den frivilliga arbetskraften eller volontärerna som utförare av arbetsuppgifter (4) 
perspektiv, där man menar att det finns en långsiktighet i att fullfölja visionerna och att 
visionen är överordnad de ekonomiska förutsättningarna. (5) sammanhang, det vill säga det 
större sammanhang utanför den egna organisationen som organisationen kopplar mot 
och uppfattar sig som hemmahörande i. 

Rose-Ackerman (1996) diskuterar ideologin och ideologens roll i de idéburna organi-
sationerna. Hon menar bland annat att organisationer, med bas i en uttalad ideologi, 
grundade och ledda av individer med stark förankring i ideologin, inom sig bär på en 
övergripande fördel satt i relation till företagsorganisationen. En förtjänst som hypote-
tiskt kan innebära en skillnad i producerad kvalitet men också i form av kostnadsfördelar. 
Rose-Ackerman beskriver hur ledningen för den här typen av idébaserade organisationer 
lägger stor vikt vid att anställa chefer och yrkesverksamma som delar organisationens 
vision. Yrkesverksamma med en samstämmig ideologisk bas, menar hon önskar också ge 
uttryck för denna bas i det praktiska arbetet genom de personliga värderingarna. I och 
med en sådan grundförutsättning, där de anställda delar en ideologisk bas, skapas enligt 
Rose-Ackerman förutsättningar för mindre kontroll och styrning samt därmed större 
frihet för de yrkesverksamma, och i en förlängning en trolig högre kvalitet. 

Ideological founders will seek to hire managers and employees who share their vision. 
Because these employees want the services they provide to reflect these values, they will 
need little monitoring. Committed employees may be easier to attract if the firm is a 
nonprofit. The lack of equity holders is a signal to employees that their selflessness is not 
enriching someone else (Rose-Ackerman 1996:719). 

Samtidigt som Hultén & Wijkström i den tidigare nämnda studien från 2006 pekar på 
den förmodade särart som kan finnas i de idéburna organisationerna, disku teras även det 
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motsatta. Det vill säga att organisationerna inte bidrar med någonting annorlunda alls, 
när jämförelsen görs med det som produceras i företagen eller inom offentlig sektor. De 
idéburna organisationerna blir i ett sådant perspektiv överflödiga. Författarna fortsätter:  

Utifrån ett sådant perspektiv ’behöver’ vi inte dessa idéburna organisationer om de inte 
tillför samhället något annat än vad som kan ske i privata företag eller offentlig förvalt-
ning. I och med detta faller, med vårt sätt att resonera, också ’bevisbördan’ hårdare på de 
idéburna organisationerna att förklara sin existens (a.a.).

Hultén & Wijkström konstaterar också – med utgångspunkt i en tidigare genomförd 
studie av internationell vetenskaplig litteratur med fokus på idébaserade organisationer 
– att forskarna endast i ett fåtal av de 13 arbeten som studerades, direkt och tydligt tog 
upp och diskuterade organisatoriska frågeställningar som berörde särart och mervärde 
(Wijkström & Hultén 2005). 

Under 2010 arbetar Gavelin (under utgivning) med en kunskapsöversikt vars syfte är att 
kartlägga och kritiskt granska det empiriska underlag som finns för olika påståenden om 
socialt inriktade idéburna organisationers särart och mervärde.  

3.3 Nationell forskning om idéburna socialt inriktade 
organisationer och deras eventuella särart

Vid sidan av Hultén och Wijkström (2006) samt Larsson Segnestam (2009) har Nordfeldt 
och Söderholm (2002) gjort försök att ur ett brukarperspektiv ringa in några socialt 
inriktade idéburna organisationers särart. Vad var det man fann? Särskilt viktigt menade 
många av deltagarna var att organisationen arbetade utifrån en ideologiskt grund, att man 
hade ett fundament varpå behandlingen vilade. Paradoxalt nog uttryckte de flesta samti-
digt att ideologin inte fick ta sig alltför konkreta uttryck, grundfundamenten i ideologin 
fick inte framstå som tvingande. Författarna menar att det snarare var atmosfären inom 
organisationen; hur man blev bemött och de drivkrafter som fanns hos personalen som 
brukarna uppfattade som verksamhetens kvalitet och dess mervärde. Andra vinster som 
flera ur undersöknings gruppen lyfte fram var att organisationerna ofta kunde erbjuda 
möjlighet till eftervård och att man även efter behandling fick möjlighet att ingå i ett 
socialt sammanhang. 

Söderholm & Wijkström (2002) har i en undersökning studerat en rad missbruksinsti-
tutioner, där organisationsformen varierade mellan idéburet-, familjeinriktat-, kommer-
siellt- och offentligt huvudmannaskap. Forskarna kunde konstatera en rad skillnader 
mellan de olika institutionerna, skillnader som på flera sätt sluter an till Nordfeldt och 
Söderholms (2002) undersökning ovan. Bland annat fann man att synen på eftervård 
skilde sig åt mellan de olika huvudmanna skapen. Både de familjeinriktade och de ideellt 
drivna vårdalternativen lade stor vikt vid det som skedde efter den konkreta behandlings-
perioden. Att skapa nya sociala sammanhang för de behand lade var här en väsentlig del 
i eftervården. Karaktäristiskt för behandlingshem med annat huvudmannaskap än det 
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offentliga var också att de utvecklade nya behandlingsformer. En ytterligare faktor som 
speciellt särskilde de idéburna institu tionerna från de övriga var den bristande kunskapen 
om upphandlings förfaranden och prisförhandlingar. I allmänhet hade personalen inom 
dessa organisationer också något lägre lön än personal med andra huvud mannaskap. I 
studien berörs också frågan om utvärdering av verksamheten. Oavsett huvudmannaskap 
framhöll företrädarna att utvärderingarna och kontrollen från de offentliga myndighe-
terna hade ökat.

Olsson & Blomquist (2007) har i en enkätundersökning studerat medlems organisationer 
inom riksorganisationen FAMNA1. Studien riktades mot verksamheter inom vård- och 
omsorgsfältet där de svarande arbetade som läkare och sjuksköterskor, undersköterskor 
och vårdbiträden, övrig vård- och socialomsorgspersonal samt övrig personal. I enkäten 
ställdes bland annat frågor om värderingsgrund och om människosyn. Resultaten visar 
att 76 procent av de tillfrågade i hög grad eller mycket hög grad instämmer i att deras egna 
värderingar och den människosyn de har överensstämmer med det förhållningssätt som 
arbetet kräver av dem. På liknade sätt fick de svarande även ta ställning till och rangordna 
de viktigaste orsakerna till att de sökt sig till och stannat vid den nuvarande arbetsplatsen. 
Främst kommer påståendet om att den organisation jag arbetar vid genomsyras av värderingar och 
en människosyn som överensstämmer med mitt eget synsätt. På en andra plats placerades påståen-
det: På den nuvarande arbetsplatsen får jag en känsla av att ha utfört något värdefullt.  Författarna 
sammanfattar sina samlade resultat och konstaterar att det överlag verkar finnas en positiv 
grundinställning hos de anställda över att arbeta i en idéburen organisation. Organisatio-
nens värdegrund verkar ha en viktig betydelse för många av de yrkesverksamma. Man 
väljer att arbeta i en organisation med viss värdegrund och en tydlig ideologi.  

3.4 Internationella undersökningar om socialt inriktade 
nonprofitorganisationers profil

Smith & Lipsky (1993b) beskriver de socialt inriktade så kallade nonprofitorga nisa-
tionerna och deras verksamhet utifrån ett amerikanskt perspektiv. De menar att den här 
typen av organisationer (nonprofit service organizations) är yttringar av det de kallar the commu-
nity. Ett inte helt enkelt uttryck att direkt överföra till svenskan, och samtidigt ett begrepp 
som pekar i riktning mot de grupperingar inom civilsamhällsdiskursen som bland annat 
Trägårdh (1999; 2008) beskriver som communitarians – kommunitärerna – ”gemenska-
parna”. I det här amerikanska uttrycket ligger således någon form av grundförutsättning 
som anspelar på gemenskap. Bellah et al. (1996:333) ringar in communitybegreppet ytter-
ligare: 

A community is a group of people who are socially interdependent, who participate 
together in discussion and decisions making, and who share certain practices that both 
define the community and are nurtured by it.

1  FAMNA är en riksorganisation som arbetar med att tillvarata gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag 
som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte.
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Utgående från en sådan definition av begreppet och kopplat till de socialt inriktade 
nonprofitorganisationernas karaktäristik hävdar Smith & Lipsky (1993a) att de här 
organisationerna särskiljer sig från ett socialt arbete både inom det offentliga och inom 
företagsvärlden. I sin diskussion tar de utgångspunkt i det så kallade sektortänkandet, 
det vill säga tanken att organisationer verksamma inom ett organisatoriskt fält separe-
ras i förhållandet till varandra genom teoretiska avgränsningar. Man talar om public-, 
nonprofit- och forprofit sectors. (offentlig, ideell och privat sektor). Varje organisation 
inom det organisatoriska fältet kan kategoriseras till en bestämmande sektor genom att 
identifiera de olika värden som karaktäriserar verksamheten. Författarna beskriver några 
utmärkande drag för den offentliga sektorns verksamheter. 

Public welfare programs are characterized by inclusionary policies such as social security, 
food stamps, or social services, based upon formula to insure fairness. Because these are 
government policies, their extent will be determined ultimately by a legaslive process, and 
they will be enforced by law (a.a.:21).

På ett liknande sätt karaktäriserar de den typ av socialt arbete som utförs inom forpro-
fitorganisationerna, de privata företagen, ett arbete författarna kopplar mot en marknad. 

Welfare provision by business … is also likely to be more innovative and possibly cheaper 
than government provision because businesses are better able to search out new approaches 
and shop for least expensive alternatives (a.a.) 

Mot en sådan bild ställer de nonprofitorganisationerna och deras verksamheter. Här 
menar de finns en särskild flexibilitet.

Welfare provision by community organizations may be particularistic in coverage (private 
need not serve all who ask), but it also can be flexible and responsive to a degree not 
compatible either norms of governmental fairness or business even handedness (a.a.). 

Austin & Claassen (2008) kopplar på samma sätt som Smith & Lipsky (1993b) termen 
community till nonprofitorganisationerna, och att de därmed präglas av en speciell 
organisationskultur. En kultur som de benämner klan eller klubb. Begrepp som också 
Sjöstrand (1985; 1995; 1999) använder för att klassificera organisationer.   

… the ”clan” or ”club” culture that places a high value on the informal, family-type 
atmosphere where relationship, cohesion, and teamwork are emphasized… Historically, 
community-based organizations tend to foster this type of formal, role-oriented culture 
(Austin & Claassen 2008:343). 

Austin & Claassen (2008) går vidare och beskriver den så kallat formella, roll-orienterade 
organisationskulturen. En kultur som de kopplar till det offentligas välfärdsorganisa-
tioner.  

Labeled “role culture” or “hierarchy culture”, this type of organizational culture is very 
formal with a structured work environment that stresses stability, efficiency, and order. 
Organizational members are given clear procedures for completing their work and enjoy 
a sense of security and stability. The order and stability of this organizational culture 
prevent chaos or uncertainty from entering the work environment, thereby resisting the 
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instability that change can create. Many public human service organizations cultivate this 
formal organizational culture  (a.a.). 

Den tredje organisationskultur de redovisar är den resultatorienterade. En kultur kopplad 
till den privata företagsvärlden och en marknad.

Additional organizational cultures include those that are results-orientated, driven, and 
strive to remain competitive within the market. This organizational culture type creates 
an intense working condition where the leaders are demanding and the pressure is extreme 
(a.a.). 

3.4.1 Nonprofitorganisationernas förmodade tillgångar och eventuella 
brister
Salamon et al. (2000) fördjupar bilden av nonprofitorganisationerna och fokuserar några 
organisationsaspekter som de menar hypotetiskt kan skapa någon form av mervärde och 
parallellt med dem, ytterligare några perspektiv där de identifierar potentiella brister. 

Som serviceproducenter hävdar författarna att nonprofitorganisationerna kan stå för en 
högre kvalitet. De menar till exempel att en småskalighet, som ofta präglar dessa organi-
sationers arbete, i sig kan lägga grunden för en högre grad av specialisering mot bestämda 
målgrupper, men även en lyhördhet inför klienterna/brukarna. Ofta förekommer också 
vid sidan av den strikta servicen andra informella, stödjande eftervårdsinsatser, som 
till exempel möjligheten för brukaren att efter behandlingsinsats ingå i någont form av 
gruppaktiviterer med koppling till organisationens nätverk. Salamon et al. (a.a.) menar 
vidare att organisationernas icke-vinstdrivande verksamhet i grunden skapar förut-
sättningar för att rikta sig mot de mest utsatta, underföstått de grupper som är ”mindre 
lönsamma” i ett vinstmaximerande perspektiv. En ytterligare faktor som författarna 
knyter till noprofit organisationernas icke-vinstdrivande grundförutsättning är rollen som 
innovatör eller pionjär. En drivkraft som inte i första hand bygger på att skapa ekonomisk 
vinst, har på ett annat sätt förutsättningar att vara risktagande och öppna vägar för nya 
idéer eller alternativa tillvägagångssätt. Salamon et al. lyfter också fram den så kallade 
röstfunktionen. Det vill säga den friställda roll, vid sidan av en ekonomisk marknad och 
samtidigt vid sidan av stat och kommun, där nonprofitorganisationen har möjlighet att 
fungera som pådrivare och påtryckare.

När författarna går vidare och lyfter fram brister de kunnat identifiera betonas särskilt 
två begrepp, paritkularism partikularism?och paternalism. Genom den fristående postition 
organisationen har, utgår inte samma rättighetsperspektiv för klienten som i en offentligt 
driven välfärdsverskamhet. Risken finns, menar författarna att organisationen väljer ut 
särskilda grupper eller individer för sina insatser, och utesluter andra. Likaså menar man 
att brukare kan komma i en form av beroendeställning i förhållandet till organisationen 
och då riskera att bli måltavlor för organisationens ideologier eller trosföreställningar. 

The very qualities that make nonprofit organizations potentially responsive to groupinte-
rests or concerns can make them hostile to broader public or community interests. Indeed, 
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nonprofit organizations can be discriminating in their operations, providing benefits only 
to people sharing the religious, or ethnic, or cultural values of the members and denying 
them to others… This dependency can, in turn, be used to force those without alterna-
tive recourse to accept religious, moral, or political convictions they would not otherwise 
choose to embrace (Salamon et al. 2000). 

Avslutningsvis understryker man volontärers medverkan i det praktiska arbetet som ett 
presumtivt vågspel. Utan att förringa deras positiva inverkan lyfter man dock fram de 
risker ett lekmannamässigt förhållningssätt kan innebära.    

Nonprofit organizations pride themselves on their reliance on volunteer input and private 
charitable support. While this can be a source of innovation and independence, however, 
it can also be a prescription for ineffectiveness. Nonprofit organizations may not be able to 
attain the scale of effort required to make a serious dent in a major problem, they may use 
approaches that fail to take advantage of the latest techniques (a. a.).

3.5 motsatsen till särart – likriktning

Frågan om de idéburna organisationernas eventuella särart kan ställas mot teorier inom 
organisationsanalysen som talar om likriktning eller isomorfism. DiMaggio & Powell 
(1983) menar att organisationer och verksamheter inom ett gemensamt organisatoriskt 
fält, som i det här fallet den konsulentstödda familjehemsvården, där flera olika organi-
sationer verkar, på en rad punkter mer och mer börjar likna varandra. Också Meyer & 
Rowan (1977) berör frågan om likriktning och menar att strävan efter legitimitet många 
gånger är en grund till att isomorfa processer uppstår, det vill säga att det skapas likrikt-
ning inom ett bestämt verksamhetsområde. För att överleva och utvecklas måste de skilda 
organisationer som verkar inom fältet vinna legitimitet. Oavsett om förändringen leder 
till högre effektivitet genomförs den, just i syfte att visa upp den legitimerande formen. 

DiMaggio & Powell (1983) menar att i huvudsak tre yttre mekanismer skapar den här 
typen av homogenitet eller isomorfism, där antingen staten och/eller professionerna ofta 
fungerar som igångsättande motorer som, med eller utan avsikt, driver mot likriktning. 
Författarna beskriver de här yttre processerna som: (1) tvång (coecive isomorhism), (2) 
imitation (mimetic isomorphism) och (3) så kallat norm-tryck (normative isomorhism). 

Tvång menar de uppträder som både formellt och informellt tryck från de organisationer 
som den aktuella enheten/organisationen är beroende av. Det kan handla om uttalade 
krav från uppdragsgivare inom stat/kommun, alternativt från andra utomstående finan-
siärer om verksamhetsinriktning samt hur organisationen bör administreras och ledas 
(Anheier 2005). Johansson (2002) menar att just staten har en helt avgörande roll i fråga 
om att påverka och forma de idéburna organisationernas agerande. Först och främst 
genom den lagstiftande makten men även i kraft av att tillhandahålla de resurser organi-
sationer inom fältet efterfrågar. 
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För att i konkurrenssituationer komma ifråga för avtal med kommuner eller andra 
uppdragsgivare, alternativt få tillgång till andra resurser, anpassar sig organisationerna 
till de regelverk som styr upphandlingen och satsar på de målgrupper och behandlings-
metoder avtalsgivaren önskar. En ytterligare variant på tvingande tryck kan uppstå som 
en effekt av höjda kvalitetskrav. Ofta leder det enligt DiMaggio & Powell (1991) till att 
volontärbaserad verksamhet i de idéburna organisationerna ersätts av professioner och 
professionellt yrkesverksamma. Formell yrkeskompetens inom organisationen förväntas 
signalera kvalitet. Vanligt är också att yrkesetiska riktlinjer, med därtill hörande normer 
– till exempel socionomers – sprider sig bland organisationer inom samma fält, oavsett 
organisatorisk form. 

Imitation handlar i sin tur om reaktioner på olika former av osäkerhet. Den här typen 
av isomorfism kan ta sig uttryck i att framgångsrika organisationer efterliknas av andra 
mindre framgångsrika, till exempel i fråga om organisationsstruktur och verksamhets-
inriktning. 

Det normativa trycket härrör mer renodlat från professionali serings strävanden. Profession-
alisering förstås här som de processer vilka uppstår då en yrkesgrupp gör försök att 
kontrollera en viss typ av kunskap. Ofta utarbetas till exempel krav på auktorisation eller 
legitimering i syfte att avskärma kunskaps området. Det är endast de yrkesgrupper med 
specifik utbildning som har rätt att utföra vissa bestämda arbetsuppgifter eller verksam-
heter. Här spelar också den vetenskapligt grundade kunskapen en central roll. Genom 
att ställa krav på att  verksamheten ska utgå från så kallad evidensbaserad kunskap kan 
gruppen med professionaliseringsanspråk urhol ka och försva ga en informell legitimitet 
hos en konkurrerande yrkesgrupp eller verksamhet (Larson 1977; Hellberg 1978; 1991; 
1995; 2002; Freid son 1994, 2001). Homogeni seringseffekten blir i ett sådant perspektiv 
att organisationer för att få tillgång till kunskaps området och kunna driva verksamhet, 
anställer expertis av olika slag. Genom professionernas speciella yrkeskunskap och legiti-
mitet samt kunskapen om de evidensbaserade metoderna öppnas dörren in till kunskaps-
området.  

3.6 Variation möjlig, trots allt

En delvis motsatt uppfattning kring frågan om likriktning beskriver Kondra & Hinings 
(1998) samt Friedland & Alford (1991). De ställer sig bland annat kritiska till en sådan stark 
betoning av isomorfism som fenomen och menar att olika organisationer verksamma 
inom ett gemensamt fält, har behov av och möjligheter till betoning av sin särprägel och 
speciella profil. 

Clearly, organizations can and do deviate from institutional norms, although the stronger 
the institutional pressures the less frequently will deviation be observed. If no deviations 
are ever observed change would never occur: organizations would be frozen in time. 
Diversity is the sine qua non of change. In other words, even in the most institutiona-
lized field, there has to be some variation and diversity in organizational form in order 
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for change to occur, something that intuitional theory has tended to ignore (Kondra & 
Hinings 1998:750). 

I Kondra & Hinings perspektiv framstår processer av institutionell isomorfism inte som 
någonting oreflekterat för-givet-taget, utan som ett strategiskt handlande. De organisato-
riska aktörerna väljer medvetet att inordna sig under den rådande institutionella normen, 
eller att avstå ( Johansson 2002:60). I och med att valet ligger hos aktören själv, som en 
aktiv part, finns också öppningar mot variation och rörelse inom ett organisatoriskt 
fält. En central tanke hos Kondra & Hinings är således att olika organisationer i skilda 
utsträckning anpassar sig till fältets insti tu tiona liserade normer. Just ett sådant synsätt, 
där variation och mångfald får en central plats, karaktäriserar den skandinaviska versio-
nen av nyinstitutionell teori ( Johansson 2002). 

3.7 Evidensbasering av det sociala arbetet – en evidensba-
serad praktik

Om frågor som berör de idébaserade organisationernas eventuella särart haft en central 
plats i debatten om det civila samhällets har en annan viktig fråga gällt i vilken utsträck-
ning det sociala arbetet specifikt, är grundat i en evidensbaserad praktik. Det var år 
2000 som Socialstyrelsen publicerade rapporten Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom 
socialtjä n  sten (Social styrelsen 2000). Skriften var ett resultat av det regeringsuppdrag 
myndig heten hade fått ett par år tidigare. Grundläggande målsät tnin  gar var överlag att 
skapa bättre förut sät tningar för att det sociala ar bet et i stör re utsträc kning skulle bygga 
på en vet enskapligt säkerställd kun sk ap – en så kallat evidensbaserad praktik (EBP). 
Det svenska projektet avslutades 2004 och har sedan fortsatt i en perma nent enhet inom 
myndigheten. 

Även om huvud intresset i kunskapsutvecklingsarbetet riktats mot den statligt/kommu-
nala socialtjänsten, både i Sverige och i andra länder, har verksamhet i de idéburna 
organisationerna samt vård- och omsorgsföretagen också uppmärksammats. Bland annat 
gjorde man i Sverige försök att ta reda på de här yrkesverksammas formella utbildningsni-
våer, oavsett inom vilken organisationstyp man arbetade. Man kom att stöta på problem. 
Tidigt visade det sig att den offentliga statistiken överhuvud taget inte kunde ta fram 
sådana uppgifter om de yrkesverksamma i idéburna orga ni sa tioner eller i privata vård- 
och omsorgsföretag (Norrman 2007; Porturas 2002). Inte heller kunde man skapa sig 
någon bild av vilka metoder man arbetade med, eller i vilken utsträckning de i så fall var 
baserade på vetenskaplig evidens. Den befintliga statistiken kunde endast ringa in diffusa 
uppgifter om de anställda inom den kommunala socialtjänsten, och här data om högsta 
formella utbildning hos den samlade gruppen socialsekreterare, utan närmare 
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precisering om olika befattningar och verksamhetsinriktningar. De här bristerna i 
de statistiska systemen påvisar också Einarsson & Wijkström (2007). De menar att de 
omställningar som skett inom den svenska välfärden, med alltfler verksamheter som 
utförs inom andra organisa tionstyper än den kommunala socialtjänsten, överhuvudtaget 
inte går att identi fiera i statistiken, därmed saknas även verktyg att följa utvecklingen och 
vad den kan tänkas innebära. 

3.7.1 med en evidensbaserad medicin som grund, mot en evidensbase-
rad praktik
Trots att frågorna om och diskussionen kring en evidensbaserad praktik till en början 
riktats mot det sociala arbete som utförs inom den offentliga socialtjänsten har de under 
senare tid kommit att få allt större betydelse också inom det sociala arbete som bedrivs 
i privata företag och idéburna organisationer. Allt oftare efterfrågas i olika upphand-
lingssammanhang – det vill säga då kommuner eller andra uppdragsgivare köper sociala 
tjänster av producenter inom ideell och privat sektor – mot vilken kunskapsbas organi-
sationerna arbetar samt om man bedriver sitt arbete med evidensbaserade metoder. För 
att komma ifråga för avtal måste organisationerna svara upp mot de krav kommuner och 
andra uppdragsgivare ställer. Det blir med andra ord alltmer centralt för organisationer 
att ingående beskriva de metoder man utgår från och i förekommande fall redovisa i 
vilken utsträckning verksamheten kan sägas utgöra en evidensbaserad praktik (EBP).

Flera debattörer, både skeptiker och förespråkare av en evidensbaserad praktik har i ett 
svenskt sammanhang fört fram sin speciella tolkning av begreppet där den evidensbase-
rade medicinen oftast utgör grund (Sackett et al. 1997; Sackett et al. 2000). Bergmark & 
Lundström (2006) talar om en inifrånstyrd samt en utifrånstyrd modell för hur en evidensba-
serad praktik kan förstås, där den först nämnda innebär att det är socialarbetarna själva 
som svarar för att identifiera och inhämta rätt kunskap medan den andra, den utifrån-
styrda innebär att det sociala arbetet kontrolleras med hjälp av standardiserade riktlinjer 
(Rosen & Proctor 2002). 

Oscarsson (2009) fördjupar bilden och håller fram tre alternativa sätt att se på en evidens-
baserad praktik. Enligt Oscarsson är EBP i ett första perspektivet detsamma som en strikt 
tillämpning av resultat från så kallat experimentella studier. Utifrån studier av två sinse-
mellan lika grupper, där den ena gruppen, experimentgruppen, får ta del av en speci-
fik metod och den andra, kontroll gruppen inte blir delaktiga, vill man pröva metodens 
eventuella effekt. Det vill säga, finns det någon skillnad i utfall mellan de båda grupperna. 
I detta perspektiv ligger en stark betoning på forskning och att resultat från forskningen 
uttrycks i kvantifierbara data. Den evidensbaserade praktiken innebär utifrån ett sådant 
synsätt att socialarbetarna ska använda sig av de metoder som visat sig ha bäst effekt 
(Anttila 2006; Sundell m.fl. 2006; Sundell 2008). I ett andra perspektiv som Oscarsson 
(2009) lyfter fram skapas kunskapen primärt genom att studera de personliga kontak-
ter som uppstår mellan socialarbetare och klient, det goda mötet. Kunskapen inhämtas 
genom kvalitativa data i observations- och intervjustudier (Webb 2001; Ronnby 2006; 
Hyden 2008). I det tredje perspektivet på en evidensbaserad praktik lyfter Oscarsson fram 
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en modell som författaren själv hävdar är den modell som har störst samstämmighet med 
hur den tidiga evidensbaserade medicinen kom att utformas (se även Gambrill 2006). Det 
tongivande för en sådan utformning är att den, som Sackett (2000:1) beskriver det utifrån 
en evidensbaserad medicin, utgår från en sammanvägning av information från tre källor; 
forskningen, praktiken och klienten. 

The conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions 
about the care of individual patients. The practice of EBM means integrating individual 
clinical expertise and patient values with the best available external clinical evidence from 
systematic research. 

I den arbetsprocess som EBM förespråkar, och som Oscarsson (2009) relativt renodlat 
lyfter in i detta tredje perspektiv på EBP, innebär metoden, och förhållningssättet, att den 
yrkesverksamme möter och arbetar med brukaren/klienten i fem steg. I en sådan process 
står den så kallat reflekterande praktikern i centrum, där hon i sitt val av insatser själv-
ständigt värderar olika kunskapskällor och typer av evidens, samtidigt som hon väger in 
den individuella patientens/klientens specifika förutsättningar och värderingar (Sackett 
et al. 2000; Gibbs & Gambrill 2002; Oscarsson 2009, 2006). Enligt Sackett kan model-
len beskrivas i de fem faserna: (1) Convert information needs into answerable questions. 
(2) Track down with maximum efficiency the best evidence with which to answer the 
question. (3) Critically appraise the evidence for its validity and usefulness. (4) Apply the 
results of this appraisal to policy/practice decisions. This requires deciding whether the 
evidence applies to the decision at hand based on whether a client is similar enough to 
those studied, access to interventions described in the literature, weighing anticipated 
outcomes relative to concerns such as number needed to treat, practical matters, and 
client’s preferences. (5) Evaluate outcome (Sackett et al. 1997).
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4 Värdegrund

I den följande texten gör jag försök att lyfta fram några olika perspektiv på begreppen 
särart, mervärde och kvalitet. Centrum i en sådan beskrivning är den idéburna organisa-
tionen Credo, dess värdegrund och praktiska verksamhet. De följande avsnitten kommer 
i tur och ordning att behandla de olika temana under rubrikerna: Credo – värdegrund, 
Credo – särart och mervärde samt Credo – metoder, evidensbasering och kvalitet. Redogörelsen tar i 
huvudsak sin utgångspunkt i de fyra skilda perspektiven; (1) Arbetsledningen och konsulterna i 
Credo, (2) Styrelsen, (3) Familjevärdarna och (4) Uppdragsgivare. 

4.1 Arbetsledningens och konsulenternas perspektiv

Eftersom verksamhetschefen var en av de personer som startade Credo 1990 var hon 
också en av dem som förde in värdegrunden i organisationen. När hon beskriver värde-
grunden utgår hon från organisationens namn Credo, vilket kan översättas med ”jag tror”. 
”Alltså att vi tror på att alla människor kan förbättra sin situation” som verksamhets-
chefen uttrycker det. Vad innebär det då enligt henne att i den praktiska verksamheten 
ge uttryck för en sådan värdegrund? Som ett exempel nämner hon män som dömts för 
våldtäkt på unga flickor. 

att inte utgå från att tänka ’vilken typ, vilken hemsk människa’, utan tänka ’hur ska vi göra 
den här människan tryggare och bättre så att inte det här behöver hända igen’, att få in det 
tänkandet det tar lite tid.

4.1.1 Att bli en del av värdegrunden tar tid
Hon menar själv att hon tog med sig det här synsättet från tidigare arbetsplatser, men 
hon tror också att alla de som var med om att starta verksamheten utgick från en sådan 
värdegrund. Det gjorde att den blev en del i arbetet, alla var mer eller mindre från början 
delaktiga av den. Men att bli ”bärare” av grundsynen, menar verksamhetschefen tar tid. 

Man märker ju skillnad, alltså när man har nyanställda att där tror jag inte att det syns 
eller känns i rummet. Men däremot alla som har jobbat länge, och jag tänker på dem som 
gått i pension. Alla kände nog det, både klienter och familjevärdar att man… i bemötande 
utstrålar det. Men det tar långt tid tror jag innan det är i ryggmärgen.

Att komma som nyanställd till Credo, och bli en del av värdegrunden är naturligtvis 
inte okomplicerat, det har man exempel på. Speciellt svårt är det om man är bärare av en 
annan organisationskultur som ska möta detta ”nya”. Åtminstone gäller det två tidigare 
medarbetare inom Credo, båda hade tidigare varit yrkesverksamma inom kommunal 
socialtjänst. Ingen av dem blev långvarig inom organisationen. 
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De kände själva att det inte gick. De ville sluta för att de kände att de inte förstod sig 
på rollen, som de sa då. Och den ena fick ju mycket kritik, familjevärdarna ringde och 
klagade, tyckte: ’nu kommer de hit och försöker vara märkvärdiga’, styrde och ställde 
på ett myndighetsutövande sätt, som inte uppskattades. Och de fick till och med skrift-
ligt, familjevärden skrev till den konsulenten. Det var svårt för dem att lämna den där 
myndighets utövande rollen (Verksamhetschef).

Många av de övriga i Credo beskriver att det tar tid att bli en del av värdegrunden. En 
av konsulenterna menar att hon till en början var medveten om att Credo var en icke-
vinstdrivande organisation, och att det i sig var tilltalade. Så småningom blev hon mer 
och mer reflekterande över den människosyn som värdegrunden ger uttryck för och som 
man försökte arbeta utifrån. 

Det jag fastnade för sen med Credo när jag var här det var ju deras människosyn och deras 
förhållningssätt som jag tyckte var väldigt ödmjukt. Man har ett förhållningssätt och en 
ideologi som överensstämmer med min egen. Så att, jag tror inte att jag skulle ha valt att 
börja jobba här om det inte annars var så (Konsulent 2).

Att bli delaktig av värdegrunden och kunna förmedla av den i det praktiska arbetet sker i 
olika steg, och det är någonting man aktivt arbetar med i personalgruppen. 

Vi återkommer nog till det, det gör vi, för jag tror att det tar ett tag att förankra den. För 
mig sitter det ju nu… men det har ju inte gjort det helt från början. För man… det blir ju 
olika steg så där, vad som blir det viktiga. Därför tror jag vi pratar om det hela eftersom vi 
har ju haft folk som har gått i pension och nyanställningar nu under flera år. Så behöver 
vi ju prata om den hela tiden, så det gör vi faktiskt, om värdegrunden och vad vi står för 
(a. a.). 

I det praktiska arbetet handlar det för den här konsulenten om att förmedla värdegrun-
den genom det konkreta förhållningssättet, men också genom direkt information. Själv 
brukar hon vara noga med att berätta att Credo är en idéburen och icke-vinstdrivande 
organisation. 

Det tycker jag är jätteviktigt att man säger för det är ändå någonting som jag tycker på 
något sätt gör att vi utmärker oss. Så att folk ändå, ’ok’, då får de någon ram om vilka är vi. 
Sen kanske de glömmer bort det, det vet inte jag. Men just då, i det sammanhanget vi sitter 
där, så vet både klienten och personalen att vi faktiskt inte har något vinstintresse, vi får 
inte ut en massa bonus och så där. För mig känns det jättebra att jobba så (a. a.).

4.1.2 det icke-vinstdrivande
När den biträdande verksamhetschefen ska sätta ord på värdegrunden berättar hon att 
den finns uttryckt på olika sätt i broschyrer och i annat material om organisationen, men 
främst, menar hon finns värdegrunden inom dem. Hon menar att värdegrunden bland 
annat manifesteras i att Credo är en icke-vinstdrivande organisation, och att det har 
implikationer på en rad områden. Hur viktig den här delen av värdegrunden är har blivit 
mer och mer uppenbart för henne, ju längre hon har arbetat. 
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Till en början reflekterade hon inte speciellt mycket över det, men ju längre hon har 
arbetat desto mer central har den här sidan av värdegrunden framstått för henne.

 … det där tänkte inte jag på så där mycket…, alltså jag visste ju att det var så, eller fick 
reda på det ganska snart och… men så småningom, när man jobbar i det här och funderar 
på det så tycker jag att det är otroligt viktigt. Och att det är konstigt att det inte syns 
mer alltså… eller att det inte syns mer i debatten om vård överhuvudtaget (Biträdande 
verksamhetschef).

Också konsulenterna håller fram det faktum att organisationen är icke-vinstdrivande 
som någonting centralt när de ska beskriva värdegrunden. Att vara icke-vinstdrivande 
menar en av dem skapar en större frihet i arbetet, det skapar möjligheter att vara generös, 
mot både klienter och familjevärdar, med pengar, men kanske framförallt med tid och 
engagemang.  

Den här konsulenten har tidigare arbetat inom en privat vinstdriven verksamhet, ett 
arbete på institution. Han sökte sig primärt inte till Credo för dess grundläggande idé 
om icke-vinstintresse. Det var någonting han mer blev medveten om efterhand. Att 
arbeta på en institution, och som i hans fall, på en låst institution, menar han, formade 
honom som människa. Arbetet på Credo uppfattar han som ”ett friare arbete, lite mer 
mitt eget arbete”. Han betraktar överlag Credo som en tryggare arbetsgivare. Inom det 
privata företaget fanns ett övergripande hot om nedläggning. Trots att man inom Credo 
har liknande krav på sig att göra ett bra arbete och få in pengar, är det ändå en grundläg-
gande skillnad. De ”ekonomiska förutsättningarna är annorlunda på Credo” menar han. 
Den privat drivna verksamhet han arbetade inom var en mindre enhet inom en större 
organisation. 

När jag jobbade i den privata verksamheten så fanns det väl… när det var störst tror jag 
det var 10-12 institutioner som fanns inom bolaget. Och så fanns det ett ganska stort 
huvudkontor och hundra anställda kanske. Men våran lilla institution var ju tvungen att 
ha placeringar för att gå runt, annars skulle man få klappa ihop. Jag har jobbat på två 
institutioner inom den här privata verksamheten och ingen av dem finns kvar längre, de är 
nedlagda, de har gått i putten (Konsulent 1). 

När den här konsulenten ska beskriva värdegrunden gör han en koppling till organisa-
tionens stadgar och den stiftelseurkund som verksamheten är uppbyggd kring. Verksam-
heten har vid sidan av att bedriva familjehemsvård, ett övergripande syfte om att man på 
olika sätt också  ska främja en sådan verksamhet. ”… det är liksom lite större än att bara… 
få klienter och dra in pengar” (Konsulent 1). 

Med bakgrunden av att ha varit anställd i ett privat företag kan han se vissa skillnader i hur 
markerad en värdegrund kan vara, och i vilken utsträckning värdegrunden blir någonting 
man har med sig i det dagliga arbetet. Där, inom det privata företaget hade man en rad 
policydokument, men, som han säger: ”… det känns väl tydligare och lite mera konkret 
att tro på något, utifrån att man finns till för att bedriva och främja konsulentstödd famil-
jehemsvård” (a. a.).
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Trots att värdegrunden, dels det icke-vinsdrivande, dels den grundläggande människosy-
nen att tro på individuell förändring, tycks vara viktig kan man som utomstående fundera 
över att det måste vara svårt att i det praktiska arbetet hålla fast vid människosynen, och 
ge uttryck för den? Krockar inte värdegrunden ibland med den praktiska verkligheten? 

Inte ofta, men det kans… säkert upplever några så till och från. Och det har jag säkert 
också gjort någon gång, alltså man blir så trött på människan: ’nu har vi försökt tusen 
gånger här och ingenting blir rätt… eller bra’. Men det kanske är därför värdegrunden 
passar mig väldigt bra, för jag har en syn, och har alltid haft, inom mig, att det finns 
någonting som gör att det blir som det blir, och då är jag så himla nyfiken och intresserad 
av vad det är. Så jag kan bli frustrerad i fem minuter och tycka att: ’grr’ att svära eller gå 
och gnälla av mig hos kollegan och tycka att: ’dumbom’, nej men ungefär så och så får 
man säga så och så får man gnälla av sig lite och så har man fått ut det. Och sen blir man 
lika nytaggad att ta reda på vad kan jag göra nu, hur behöver jag förhålla mig till den här 
människan. Eller vad ska jag göra, och vad är det som ligger till grund? Nyfikenheten på 
något sätt blir ändå… för mig blir det så (Konsulent 2).

4.2 Styrelsens perspektiv

När ordföranden beskriver grunden i Credos verksamhet nämner han först klienten, det 
vill säga att klienten alltid ska sättas i centrum i Credo. Därefter lyfter han fram det icke-
vinstdrivande och kopplar det till stiftelsegrunden som säger att familjehemsvården på 
olika sätt ska främjas. Det är huvudingredienserna i det som är Credos kärna menar han, 
och han fortsätter: 

För mig är det ju viktigt det här med hur det drivs ideologiskt, att vi inte ska sko oss på 
de här och vi vill göra bra verksamhet bättre. Och vi vill satsa de eventuella pengar som 
kommer in som överskott på att utveckla, genom forskning och annat (Styrelseordfö-
rande).

4.2.1 Credoandan
Vice ordföranden talar i sin tur om ”Credoandan” och ”själen i vår verksamhet”.  Vad 
den består av är inte helt enkelt att sätta fingret på och han menar att det pågår en ständig 
diskussion inom organisationen om hur man ska kunna förklara vad som är kärnan i 
verksamheten. Det som möjligen kunde beskrivas som något av Credos specialitet är den 
kunskap man har att kunna specialanpassa vården och, som han säger, ”kunna matcha” 
klienten mot den värdfamilj som skulle tänkas passa just den här individen optimalt (Vice 
styrelseordförande).  

Den tredje styrelsemedlemmen som under sitt aktiva yrkesverksamma liv arbetat som 
socialläkare berättar att han fanns med redan från början då Credo bildades. Det var inte 
utan tvivel han lyssnade till visionen om vad Credo skulle vara. 
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Det var inte så mycket det att han var tveksam till de idéer man presenterade, det handlade 
mer om vilka förutsättningar som fanns att skapa någonting sådant. 

Jag tyckte att det lät oerhört varmt och vettigt men jag undrade verkligen hur det skulle 
kunna gå att få till ett utrymme, om man säger ett skyddat utrymme för en sådan verksam-
het (Styrelseledamot). 

Vad är det då han ser som kärnan i Credos verksamhet idag. När han får frågan leder han 
in svaret, medvetet eller omedveten till hur han uppfattar verksamhetschefens personlig-
het och sätt att arbeta. 

Jag tycker att det är en värdegrund där hon för det första ser att många klienter verkligen 
är oerhört besvärliga och svårhanterliga i olika sammanhang, men där hon ändå har en 
tilltro till att de kan förändras. Och hon kan se fel och brister hos både värdfamiljer och 
placerade utan att… vad ska jag säga, ’banga’ för dem. Hon vet vilka brister som det är 
lönlöst att, så att säga kämpa emot. Hon har en god näsa för det här (Styrelseledamot).

4.3 Förhållandet mellan styrelsen och de yrkesverksamma

När verksamhetschefen ska beskriva relationen mellan styrelsen och den praktiska 
verksamheten ser hon vissa skillnader med hur det tidigare varit i organisationen. Hon 
beskriver den nuvarande styrelsen och den arbetsordning man har som mer administre-
rande. En ordning som hon uppfattar ger dem själva som praktiskt yrkesverksamma ett 
stort mått av frihet. Hon upplever att styrelsen har tillit till dem som personalgrupp. 

… de är mer som en förvaltande styrelse nu, jämfört med den styrelse vi hade från början. 
Då var de ju mer inne på att bygga upp Credo och var väldigt engagerade Och i styrelse-
möten lyfte de fram familjevärdsrepre sentanten som fick berätta om hur det var hemma, 
vilken klient de hade och hur det var. Medan den nuvarande styrelsen är mer formaliserad, 
det är… vi kör en dagordning som man följer och det är budget och bokslut och lite 
sådana här mer styrelseformalia – på gott och ont i och för sig. Det ger ju oss en väldig 
frihet, och har en tillit till att vi gör ett bra jobb (Verksamhetschef). 

Också den biträdande verksamhetschefen menar att de skilda styrelser som hon arbetat 
under har haft olika inriktning. Den första styrelsen var mer drivande jämfört med den 
nuvarande. I dagsläget tycker hon att det är hon och verksamhetschefen i samarbete 
med personalgruppen som tar initiativ kring den praktiska verksamheten, initiativ som 
sedan förankras hos styrelsen. Enligt henne har styrelsen ett övergripande ansvar över 
de ekonomiska frågorna, mycket av det övriga arbetet är delegerat till verksamhetschefen 
och henne själv. 

Att styrelsen nu har den här rollen och utformningen är inte någonting som de medvetet 
styrt, menar den biträdande verksamhetschefen. Trots en sådan inställning är det valbe-
redningen som kommer med förslag på nya styrelserepresentanter. 
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Alltså vi har inte drivit det kan man väl säga. Alltså det här… diskussionen om styrelsen 
och styrelsen roll och… hur den ska fungera, har pågått hela tiden jag har jobbat här. Och 
styrelsen har sett olika ut under den tiden också. Lite beroende på vilka styrelseledamöter 
som sitter naturligtvis. Nu har vi ju en valberedning som är med och styr kring vilka som 
ska bli styrelseledamöter, där det finns en personalrepresentant en fd styrelseledamot och 
en sakkunnig inom familjehemsområdet. Men det där är en svår fråga alltså, tycker jag. 
Vad styrelsen ska ha för roll och hur mycket de ska styra (Biträdande verksamhetschef).

Det verkar nu inte vara så att man från verksamhetens sida entydigt vill har en mer 
styrande styrelse. Biträdande verksamhetschef menar att det också inom styrelsen pågår 
diskussioner om vilken roll man bör ha. 

… man har försökt titta på stiftelselagen, och tittat på hur styrelser fungerar på andra 
ställen. Eftersom stiftelseorganisationsformen är lite speciell också. Man har tittat på 
ansvarfrågor och så där. Men någon slutgiltigt och några riktlinjer och så där, det har vi 
väl aldrig kommit fram till. Utan det är fortfarande så att det beror på vilka som sitter i 
styrelsen. Och naturligtvis hur ledningen här fungerar (Biträdande verksamhetschef).

När den ene av konsulenterna ska beskriva Credos organisation talar han om styrelsen 
som ”… lite diffus. Men det finns väl en styrelse som… och jag vet inte vad de bestäm-
mer och inte bestämmer”. Han har aldrig uppfattat att styrelsen har någon uttalad vilja att 
styra verksamheten i någon önskvärd riktning, som skulle gå emot hur verksamhetschef 
och biträdande verksamhetschef nu leder Credos arbetet. När han återigen gör en jämfö-
relse med den privat vinstdrivande verksamhet han tidigare arbetat i, ser han avgörande 
skillnader. 

det var väl ett tydligare chefskap, det var ju en VD där. Och det var ju inget konstigt med 
det. Han som bestämde, men vem som bestämmer här vet jag inte riktigt (Konsulent 1).

Den andra konsulenten bekräftar bilden av en styrelse som arbetar i bakgrunden, en 
styrelse hon inte uppfattar som ett beslutsfattande organ. Snarare är de med och bekräftar 
det verksamhetschefen och biträdande verksamhetschef föreslår. 

Den kunskap som nu finns i styrelsen är inte direkt inriktad på praktisk familjehemsvård, 
de besitter andra kunskapsområden menar hon. Trots det har hon ibland önskat sig en 
mer drivande styrelse. ”Ja det skulle nog vara ett önskemål egentligen att de skulle vara 
aktivare. Och jag tror att det har vi nog samtliga funderat kring, att de skulle vara mer 
aktiva” (Konsulent 2). 

4.4 Familjevärdarnas perspektiv

Av de sammanlagt sju familjehem som intervjuades visar resultaten att endast ett av dem 
känner till vad namnet Credo står för. Som vi sett lyfter verksamhetschefen fram namnet 
och dess betydelse – jag tror - när hon själv ska belysa organisationens värdegrund. Trots 
att kunskapen om namnet är begränsad visar resultaten att fem av sju familjehem i stora 
drag kan redogöra för organisationens värdegrund. 
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Sex av sju är också högst medvetna om att Credo är en icke-vinstdrivande organisation. 

4.4.1 Respekten för varandra 
En av familjehemsvärdarna menar att det specifika med Credo är att organisationen tar 
emot alla olika typer av placeringar, man väljer inte ut en speciell målgrupp eller en speci-
ell ålderskategori. Just detta ser hon som ett utslag av organisationens värdegrund. 

Och det är det jag tror tilltalar mig så mycket för jag ser det på samma sätt. Allas rätt till det 
här, självklarheten i det men också respekten för varandra som är så oerhört viktig. Ingen 
är mer värd än någon annan, vi har alla lika värde. Och det gäller väldigt mycket genom 
hela placeringstiden (Familjehem 1). 

När familjehemsvärden talar om Credos värdegrund kommer hon precis som en av 
styrelsemedlemmarna snart in på verksamhetschefens betydelse. Hur verksamhetschefen 
skapat organisationen, arbetat fram dess värdegrund och hur hon fört över värdegrunden 
till de anställda. Familjehemsvärden poängterar ledningens förhållningssätt och hur det 
sprider sig ned i organisationen. 

Jag tror ju ändå att ledningens anda genomsyrar organisationerna, och de sätter ned 
märken, de sätter liksom ned pinnarna… Det är ledarens anda som genomsyrar hela 
verksamheten (Familjehem 1).

Just verksamhetschefens inflytande och betydelse för att värdegrunden är etablerad är 
det flera av familjehemmen som lyfter fram. Samtidigt känner det här familjehemmet, 
som också varit med sedan Credo skapades, en viss oro på grund av de förändringar som 
organisationen står inför. De syftar på det faktum att verksamhetschefen ska gå i pension 
och de menar att hon ”… är Credo i sig” (Familjehem 4). De som nu finns i organisatio-
nen har inte varit med från början, och familjehemmet tror inte heller att de har förmågan 
att föra värdegrunden vidare.

Ett annat av familjehemmen menar att på ett liknade sätt som familjehemsvärden ovan att 
Credo representerar en grundläggande likavärdes princip. Ingen person oavsett position, 
problematik, bakgrund eller utbildning är mer värd än någon annan, de sätter ett sådant 
förhållningssätt i relation till hur de många gånger uppfattar den offentliga socialtjänsten, 
som de också arbetar för. 

De [Credo] delar inte upp det så att familjehemmen är där och vi är här. Utan vi är en grupp 
som jobbar ihop.--- Trots att vi nu ändå är relativt utbildade inom det vi pysslar med, så är 
det ändå så att de [socialtjänstens yrkesverksamma] inte litar på andra än socionomer och 
sig själva, sitt skrå om man säger. Vi andra är någonstans lägre ned. Och det tar mycket 
längre tid för oss att säga till socialtjänsten, och få dem övertygade, att det här är någonting 
som behövs i det här vårdfallet än vad det tar när man använder sig av en organisation, och 
att man förklarar för dem, och att de i sin tur talar om det för socialtjänsten (Familjehem 
2).    
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4.4.2 Värdegrunden ”en friserad fasad”
Trots att flera av familjehemmen ger en relativt positiv bild av Credo, dess värdegrund 
och verksamhet finns det också kritiska röster. Just det här familjehemmet menar att man 
i stora drag känner till Credos värdegrund och att Credo är organiserad i stiftelseform. 
Själva tycker de att värdegrunden, så som de själva har uppfattat den, är någonting som 
alla människor involverade i människovårdande arbete drivs av. Utifrån deras perspektiv 
är detta ingenting som på något sätt utmärker Credo.

En vacker formulering om vad den här idealiteten skulle gå ut på: att alla människor har 
en resurs som man skulle kunna… ingen är ju egentligen dömd till att gå under, utan det 
finns någonting… och det är klart det tror jag nästan alla som vet någonting om männis-
kor egentligen har som värdegrund (Familjehem 3). 

På ett plan verkar familjehemmet mena att en sådan värdegrund är allmänmänsklig men 
att som organisation försöka ge uttryck för den till och med kan vara negativt. Själva 
kopplar de samman uttrycket Credo, som i sin grundform står för ”jag tror” med någon 
form av andlighet. 

Kan väl nästan tycka att… jag skulle nästan vilja påstå att det kan vara… ja kanske snarare 
en hämmande faktor, en svaghet i sammanhanget. Att åberopa en så kallad andlig resurs 
som egentligen inte är någon resurs i verkligheten. Utan det är bättre att man inte har några 
doktriner omkring människan som en andlig resurs, utan faktiskt ser människan… om vi 
ser det lite darwinistiskt på det hela, att det är kampen för tillvaron, och att det handlar om 
att våga ta fysiska strider konflikter” --- Man kan ha föreställningar om paradiset, och vad 
det bör innehålla och hur man tar sig dit, men det är man inte betjänt av. Det är bara en 
friserad fasad som ska skapa intryck av att man är en resurs. Men egentligen talar det för 
motsatsen. Man ska vara väldigt försiktig med att måla upp en värdegrund som egentligen 
inte är användbar i verkligheten (Familjehem 3).

Familjehemmet ovan som menade att verksamhetschefen ”är Credo i sig” anser att de 
själva har en liknande människosyn som den Credo beskriver. Trots det tycker de inte att 
Credos värdegrund avspeglar sig speciellt tydigt i den praktiska verksamheten, det vill 
säga vid de tillfällen de själva träffar konsulenterna. Just uttrycket ”jag tror” som ju Credo 
är ett uttryck för, är däremot någonting som präglar deras egen familjehemsverksamhet.

Vi kan öppna vårat hem för utstötta människor. Och det är ju för att vi just tror på dem, 
vi ger dem en chans. Vi går inte här och tycker att du är världens sämsta människa för 
att du har våldtagit någon, utan det där är ju någonting fel. Jag menar, personen har ju en 
massa andra positiva sidor. Vi går inte och tror att de ska stjäla någonting när vi lämnar 
dem ensamma för att de har gjort några grova stölder, eller rånat eller några sådana där 
förmögenhetsbrott, utan vi litar på de här människorna. Och då kan man säga att, om det 
är någonting som Credo har förmedlat eller om vi står för den här värdegrunden i oss så 
att säga.., det är… ingenting vi har arbetat med utan vi har ju alltid varit så (Familjehem 4).

Värdegrunden menar de, kan däremot visa sig i det sätt Credo ”marknadsför sig” det vill 
säga hur organisationen agerar mot uppdragsgivare. De ställer Credos sätt att tala för sig i 
kontrast till ett privat vinstdrivande företag. Att Credo är just en idébaserad organisation 
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det lyser igenom menar man. Credo går inte ut med att man bygger verksamheten på 
expertis, professioner, och specifika metoder: det handlar om någonting annat: ”utan här 
är det en mänsklig värdering som ligger bakom verksamhetens syfte. Och det jobbar man 
på, och det kan man också sälja in” (a.a.). 

4.4.3 ”Så är det väl med alla…”
Som några av familjehemmen uttrycker det tycker också den här familjehems värden att 
namnet Credo, ”jag tror” på dig, och det som ett sådant namn eventuellt skulle kunna 
avspegla i värdegrund och arbete, inte är någonting speciellt för Credo. ”Så är det väl med 
alla, vare sig man jobbar via Credo eller någon annan” (Familjehem 6). Att det på något 
uttalat sätt skulle spegla sig i Credos arbete tror familjehemsvärden inte heller. Ett annat 
av familjehemmen uttrycker det på liknande sätt: ”Det tror jag inte är någon speciell 
skillnad på någon. För alla tror väl och vill någonting” (Familjehem 7).

4.5 Uppdragsgivarnas perspektiv

Bland uppdragsgivarna finns det precis som bland familjehemmen skiftande kunskaper 
och åsikter om Credo som organisation. En gemensam nämnare för samtliga uppdrags-
givare är att ingen av dem känner till betydelsen av namnet Credo. En av åtta uppdrags-
givare har sådana kunskaper om Credo att hon kan redogöra för organisationens värde-
grund. Hälften känner dock till att Credo bedriver sitt arbete utan vinstintresse. När 
uppdragsgivarna under intervjun får organisationens värdegrund förklarad för sig menar 
tre av de åtta att värdegrunden på olika sätt tar sig uttryck i det praktiska arbetet. Fem kan 
överhuvudtaget inte se några uttryck för en sådan värdegrund. 

4.5.1 Namnet behöver uttydas
En av uppdragsgivarna som arbetar inom den kommunala socialtjänsten känner till 
att Credo är en idébaserad organisation men kan inte explicit ringa in eller förklara den 
värdegrund som Credo arbetar med. När socialarbetaren får namnet Credo, det vill 
säga ”jag tror”, förklarat för sig tycker han att innebörden, att ha tilltro till klienten och 
samarbetspartners, stämmer väl in på hur han lärt känna organisationen och de yrkes-
verksamma. Den här tilltron går att spåra på många olika plan menar han. Någonting 
som varit tydligt för honom själv är att konsulenterna inte övervärderar sin egen förmåga 
och kunskap i det samarbete men har kring klienterna. Konsulenterna undviker att ge 
sig själv en expertroll, inte heller tar de parti för familjehemmet. Det finns hos Credo, 
menar han, en öppenhet för att lyssna och ta till sig av synpunkter både från honom 
som socialsekreterare men även att noga lyssna till den person som ska placeras. Credos 
personal visar genomgående en förståelse för klientens bakgrund och situation i stort och 
det är hela tiden klientens behov som står i centrum. Trots att den här socialarbetaren 
själv är anhängare av idéerna kring det icke-vinstsyftande tycker han att han har för lite 
erfarenhet för att kunna göra en rättvis bedömning. Det icke-vinstsyftande behöver med 
automatik inte vara bättre.
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Jag har för lite erfarenhet för att kunna göra en sådan jämförelse. Jag tror inte det är 
avgörande även om det icke-vinstdrivande tilltalade mig. Det ligger i linje med mina egna 
värderingar men jag kan ändå inte säga att det vinstdrivande skulle vara sämre (Uppdrags-
givare 2, Kommunala socialtjänsten).

4.5.2 Sympati för idéerna – dock inga tydliga skillnader
Att sympatisera med idéerna är det flera av uppdragsgivarna som gör, dock utan att kunna 
se några tydliga skillnader mellan de olika drifts-/organisationsformerna.

En av Credos uppdragsgivare är kriminalvården. Enligt en av handläggarna inom Krimi-
nalvården har driftformen ingen större betydelse då man söker familjehem – det vill säga 
om verksamheten drivs i vinstsyfte eller icke-vinstsyfte. Det primära är om organisatio-
nen kan tillgodose klientens behov. Just detta var dock någonting hon såg inom Credo, 
man utgick hela tiden från klientens behov, man var mån om klienten, arbetade inten-
sivt med att klienten skulle komma till rätt familj. Värdegrunden och organisationens 
utgångspunkter var dock aldrig någonting som Credos konsulenter förde fram explicit. 

Jag kan inte säga att det tagit sig jättetydliga uttryck. Men jag tycker ändå att det här att 
de… de tittar ju väldigt mycket på behoven hos klienten, och vill testa klienten för att se 
hur de är, och det här med matchningen med familjen och så. Där kan väl ju ändå känna, 
att där kommer väl det in lite då, att de vill att det ska vara rätt familj (Uppdragsgivare 4, 
Kriminalvården).

Som vi sett i stycken ovan kan en av åtta uppdragsgivarna i stora drag redogöra för Credos 
värdegrund. Värdegrunden var en av orsakerna till att just den här uppdragsgivaren valde 
Credo som samarbetspartner. Innebörden i namnet känner hon inte till men när hon får 
det förklarat för sig instämmer hon starkt till att det är någonting som präglar organisa-
tionens verksamhet. Hon ser det i hur Credos personal hela tiden lyfter fram klientens 
egen förmåga och möjlighet till förändring. Det här förhållningssättet kopplar hon till 
driftformen som icke-vinstdrivande, det skapar en trovärdighet. 

Mycket tror jag att det handlar om att man inte har ett vinstintresse. För att man har fokus 
på något helt annat. Man kan till exempel vara flexibel i sitt handlande. Man litar mer på 
en sådan här verksamhet själv i och med att den inte är vinstdrivande (Uppdragsgivare 7, 
Kommunala socialtjänsten). 

Också andra uppdragsgivare kunde i efterhand, när de fått värdegrunden förklarad för 
sig, utan svårighet koppla den till det konkreta arbetet och konstatera att den uttrycktes 
i Credos praktik.  En av dem, en socialarbetare inom socialtjänsten som under intervjun 
fick reda på att Credo var en icke-vinstdrivande organisation, menar att hon i konsulen-
ternas bemötande såg en tilltro till klienten. Samtidigt kunde hon ibland förvånas över 
denna tilltro.

Ibland slår jag mig för pannan och tänker, ’men gud…’. Men att hela tiden försöka hitta 
lösningar och så, jo men absolut, det var roligt att få reda på det (Uppdragsgivare 5, 
Kommunala socialtjänsten). 
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5 Särart och mervärde

5.1 Arbetsledningens och konsulenternas perspektiv

5.1.1 det icke vinstdrivande
Det har en grundläggande betydelse att Credo är en icke-vinstdrivande organisation, det 
menar flera i personalgruppen. Det bidrar till att göra skillnad och det lägger grunden till 
det man skulle kunna kalla för en särart. Det här är också någonting som man i persona-
len menar att de placerade blir alltmer medvetna om. Verksamhetschefen tycker att det 
inverkar positivt på den kontakt hon får med klienterna, hon uppfattar att Credo som 
organisation blir mer välkomnade. 

Också den biträdande verksamhetschefen, som tidigare arbetat inom kriminalvården, 
håller fram det icke-vinstdrivande som en motor till särart och i en förlängning till olika 
former av mervärden. Att arbeta i en icke vinstdrivande organisation påverkar arbetet 
och kan ge effekter på olika plan. Själv tycker hon att det ger dem möjlighet att tänka 
och agera ”friare”. De kan på ett annat sätt ta hänsyn till varje enskild klient och planera 
vården utifrån individens speciella behov. Hon tror att det här når fram till de enskilda 
individerna, att de uppfattar nyanserna 

Samtidigt som hon ser fördelarna med ett sådant arbetssätt, där individen sätts i centrum, 
ställer hon sig frågan om det är rättvist? 

Nja jag tänker, om man nu jämför med socialtjänsten där det är väldigt strikt och så här: 
’det här får pengarna användas till’. Så är ju vi friare där och kan mera säga att det här är 
bra just i det här enskilda ärendet. Alltså man får ju en annan behandling så, det blir inte 
rättvist om man säger så. Men jag tycker, jag tror ju att det är bra. Och jag tror att det ger 
en bättre vård (Biträdande verksamhetschef).

Också konsulenterna lyfter fram stiftelseformen och det icke-vinstdrivande som skapare 
av mervärden. En av dem menar att det icke-vinstdrivande gör det lättare att hålla fast vid 
ett socialt engagemang. Någonting som i slutändan kommer klienterna till del. Naturligt-
vis kan ett sådant engagemang också finnas i en vinstdrivande verksamhet, men i Credo, 
menar hon, ligger inte huvudfokus på att ”sälja” verksamheten. Här kan den tongivande 
drivkraften få vara någonting annat. Samtidigt som hon lyfter fram fördelarna med att 
inte vara säljande, är det någonting som man trots allt borde bli lite bättre på. 

alltså vi är inte affärsmän eller affärskvinnor. Och det kan jag tycka i och för sig märks 
väldigt väl ibland. Vi är inte skryt… det är ingen på Credo som är skrytmåns om man 
säger. Och det är en brist ibland för oss, för är man ett aktiebolag, om man jämför, så 
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kanske det har någon som är lite mer ’säljsmänniska’, lite mer marknadsföring, manage-
ment, lite mer affärsperson. Och vi är inte riktigt så, och det kan vara en nackdel ibland. 
Ibland skulle vi behöva vara någon som ställer sig och skryter och slår oss för bröstet som 
vi brukar säga och säga: ’här är vi, vi är bra, anlita oss’. Och vi gör inte det, vi gör det för 
sällan. Vi är lite mer ödmjuka och… vi är här… och gör ett bra jobb när vi har ett ärende. 
Och många tycker att ’åh, vad bra’ och så anlitar de oss igen. Men vi syns inte och hörs, för 
vi ställer oss inte skriker: ’här är vi’ (Konsulent 2). 

Trots att hon själv tydligt kan se den speciella profil som Credo står för och jobbar utifrån 
är hon inte lika säker på att de uppdragsgivare de har kontakt med ser något av det som de 
själva uppfattar som utmärkande i sitt arbete.

Också den andra konsulenten pekar på organisationsformen som en särartsfaktor, som 
kan ge mervärden. Att inte vara vinstdrivande, tror han skapar ett tryggt arbetsklimat 
som i slutändan kommer de placerade klienterna och familjehemmen till del. Han jämför 
Credo med andra sociala verksamheter som han arbetat i, verksamheter som drivits i 
företagsform. Trycket på personalen att ”dra in pengar” är mindre i Credo. Här behöver 
man inte oroa sig för sin existens. ”… det är lugnare och tryggare här i våran famn, på 
något sätt” (Konsulent 1). Upplevelsen av att inte pressas till att ta in många placeringar 
och ”göra vinst” innebär att de inte behöver kompromissa med den vård och det stöd de 
ger. Kvaliteten i arbetet kan komma i första hand. Konsulenten ställer arbetssitua tionen i 
Credo i kontrast till tidigare institutioner som han arbetat inom. När det där blev ont om 
placeringar så började man fylla tomma platser med klienter som inte var den egentliga 
målgruppen. Den vård och de arbetsmodeller som man utarbetat för den ursprungliga 
målgruppen försökte man anpassa till den nya utan att lyckas.

Och då är det liksom kört, och då lägger man ned efter ett halvår, ett år. För då är institu-
tionen i kaos. Och då börjar personalen att sluta och personalomsättningen blir jättehög. 
Det känns inte så här. Det är en stabil och tryggare arbetsplats än vad jag har upplevt förut. 
Och jag tänker att det märks, alltså när det inte är desperat på något sätt (Konsulent 1). 

5.1.2 Flexibilitet
Friheten som både verksamhetschefen och den biträdande verksamhetschefen talar om 
ovan bekräftas på olika sätt av konsulenterna. De beskriver alla en form av frihet och 
möjlighet till att vara flexibla i arbetet. En av konsulenterna framhåller just flexibiliteten 
som ett utmärkande drag för Credos arbete, en särart som i en förlängning skulle kunna 
skapa mervärden. 

Det känns väldigt fritt att jobba som vi gör eftersom det finns möjligheter. Vi ser ju möjlig-
heter hos andra, och vi ser dem även här i organisationen då också så klart. Vilket gör att 
man känner inte att ’det där kan man inte göra, för det går ju inte’ utan då kan jag bara ta 
upp det: ’du jag hade en tanke på det här, kan man göra så?’ eller ’kan vi göra så?’. Man är 
inte så begränsad då. Det finns möjlighet till idé och initiativ (Konsulent 2).

Att vara en fristående organisation som bedriver sitt arbete i stiftelseform, och i och med 
det inte är vinstdrivande, det skapar möjlighet till att vara anpassningsbar, och som en av 
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konsulenterna säger, ”generösare” i sitt förhållningssätt, både under pågående placering, 
och efter det att formella placeringen är avslutad. En av konsulenterna kopplar friheten 
och möjligheten till flexibilitet mot det faktum att man inom Credo inte arbetar med 
myndighetsutöv ning, Credo har vid en jämförelse med socialtjänsten andra ramar att 
bedriva sitt arbete utifrån.

Vill vi och har vi möjlighet och ser ett behov så kan vi vara flexibla och hjälpa klienten i 
olika former av situationer som de [socialtjänsten] inte kanske skulle göra. Alltså vi kan 
ju göra en egen bedömning i arbetsgruppen. Tycker vi att det är värt, eller ett behov av 
att gå in och hjälpa personen här, även om de är avslutade kanske. vi har ett efterföljande 
uppföljningsstöd, så gör vi det (Konsulent 2).

5.1.3 En specialisering, men en ”rymlig” specialisering
Att arbeta specialiserat såsom Credo gör, det vill säga att endast arbeta med familjehems-
vård, innebär bland annat att det inte uppstår situationer där de blir tvingade att flytta 
fokus till något annat än den som är placerad. Man har anpassat arbetsbördan så att man 
kan ge den placerade den tid han eller hon behöver. Också den biträdande verksamhets-
chefen sätter Credos arbetsförhållanden i relation till socialtjänstens. Ofta har socialse-
kreterarna ambitionen att komma med på de återkommande familjehemsbesöken men 
lika ofta får annat prioriteras och besöken väljas bort. Just tid tycks vara ett tema som 
kan framstå som ett mervärde. Flera av Credos verksamma talar om det utrymme av tid 
som den icke-vinstdrivande grunden skapar. Att ge av sin tid till klienter och familjehem, 
och att ha möjlighet att ge av sin tid även efter det att placeringen är avslutad. Tid tycks 
vara en viktig resurs som de anställda i Credo kan disponera. Här finns också, vid sidan 
av tiden, ekonomiska medel att nyttja för de placerades speciella behov eller vid eftervård 
eller efterstöd. Den här potten kan även komma att utnyttjas till ekonomiskt stöd under 
placeringen. Det kan till exempel handla om de fritidsintressen den placerade har som 
inte täcks in av vårdavgiften. 

Det man skulle kunna benämna ett tidsmässigt utrymme tar sig bland annat uttryck 
i att klienterna får ingå i en ”gemenskap”, som en av konsulenterna utrycker det. Mot 
bakgrund av att var och en i Credo inte tar sig an så många placeringar finns spelrum 
att engagera sig i varje individ. Det inte är ovanligt att man har telefonkontakt med de 
placerade någon gång per vecka. 

Och vi gör allihop så, man slår en signal till klienten och kollar läget: ’hur har du det, är 
det bra med dig?’. Bara fråga hur de mår. Eller om man vet att de har haft ett matteprov 
dagen innan, då ringer man och frågar dagen efter: ’hur gick det på provet’, alltså de får en 
gemenskap också i oss, som de om de vill… kan de höra av sig efter flera år (Konsulent 2).

Den biträdande verksamhetschefen berättar att Credo många gånger har kvar en infor-
mell kontakt med den placerade efter det att den formella vistelsen i familjehemmet är 
över. Ofta söker de placerade kontakt med Credo när det uppstår praktiska problem i 
tillvaron. Många av dem, menar hon, har inga stabila nätverk. 
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För Credos del handlar det många gånger om att försöka ge tips om hur de kan försöka 
lösa problemen på egen hand, eller ge råd om till vem de kan vända sig för att få ytterli-
gare hjälp.  

Trots att Credo arbetar specialiserat finns det inom dessa ramar ett arbetssätt som man 
skulle kunna beskriva som rymligt. Att i specialiseringen inte bli detaljspecialiserad, det 
är ett särdrag menar hon. Här kan det handla om att inte utgå från en bestämd metod 
utan att istället låta val av metod styras av de behov den enskilda individen har. 

Och vi har ju inte heller bundit upp oss kring någon särskild… alltså vi har våran arbets-
metod, som är lösningsinriktad, men sen kan våra klienter när de är i familjehem gå i alla 
möjliga sorters terapier och ha alla möjliga sorters samtal. De kan gå på AA, de kan gå i 
kognitiv terapi, de kan gå i någon kyr… gå hos någon präst eller liksom, alltså de kan göra 
väldigt mycket därför att varje individ är unik (Biträdande verksamhetschef).

Vad det konkret kan innebära för en klient att bli placerad i ett av Credos familjehem 
har den biträdande verksamhetschefen svårt att sammanfattande sätta ord på. Det hon 
återkommer till är att den placerade blir betraktad som en individ utifrån sin problematik 
och inte utifrån någon specifik behandlingsmetod. Det för med sig vissa saker menar 
hon. 

[det] gör väldigt stor skillnad faktiskt. Att det är ett annat förhållningssätt, och att man då 
mer… och att man kan prata kring problem på ett annat sätt ... Att vi kan acceptera många 
sorters lösningar, så tror jag, det tror jag blir en skillnad. Att man kan lyssna på individen 
och se ’hur vill du försöka lösa det här?’ och så kan man försöka hjälpa till med det. Sen 
måste man naturligtvis vara realist och prata om vad som kan vara för- och nackdelar, men 
att man ändå kan vara öppen för väldigt mycket olika sätt att göra det på, tror jag blir ett 
mervärde, ja det tror jag (Biträdande verksamhetschef).   

En av konsulenterna beskriver att arbets- och förhållningssättet inte blir ”fyrkantigt”. 

Det kan vara de mest främmande saker människor gör eller ställer till med eller har varit 
med om… Jag tycker att Credo har väldigt… och vi som jobbar här, på något sätt har 
vi… och det kan säkert finnas överallt annars. Men det jag tycker här, är att vi har väldigt 
ödmjukt… ödmjukt och flexibelt sätt att se på människor. Det blir inte fyrkantigt någon 
gång nästan. Utan vi… alltså det kan vara de mest främmande saker människor gör eller 
ställer till med eller har varit med om. Och på något sätt så är alla här förstående för det. 
Alltså vi tycker inte att det är jättekonstigt, ok, det är synd det som har hänt och allting. 
Men det är inte så att någon moraliserar eller fördömer. Det är väldigt lite fördömande 
och moraliserande här tycker jag… Vi har ett förhållningssätt där vi verkligen jobbar 
för människans möjlighet att förändras. Jag tror vi alla tror på människans möjlighet att 
förändras, det känns tycker jag. Det har jag alltid känt sen jag första gången kom i kontakt 
med Credo (Konsulent 2).
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5.1.4 Varken PRIdE eller kälvesten
Att ”acceptera många sorters lösningar” som den biträdande verksamhetschefen menar 
präglar arbetet kan också appliceras på det faktum att Credo inte uteslutande använder sig 
av de vedertagna metoderna för att utreda familjehem; PRIDE och Kälvestenmetoden 
(Henriksson & Ostad Gholizadeh 2009). En av konsulenterna berättar att man istället 
arbetar utifrån en ”egen” metod. Flera av de anställda har varit inne på just den så kallade 
matchningen som en helt central faktor till varför klienter med till synes tung problematik 
trots allt kan hitta utvecklingsvägar i ”rätt” familjehem. Det vill säga att en specifik klient 
i samspel med en specifik familj kan hitta fram till ett kreativt samspel. Konsulenten 
menar att de vedertagna utredningsinstrumenten, PRIDE och Kälvestenmetoden, kan 
sortera bort familjehemsvärdar som inte uppfyller alla krav, men som trots det, för någon 
speciell klient med en speciell problematik, kan utgöra just det sammanhang som klienten 
kan behöva. Att ställa sig vid sidan av de vedertagna utredningsmetoderna innebär alltså 
att man kan inkludera sådana familjer som de vedertagna metoderna skulle sortera bort. 

Vi tänker ju att en del familjer och en del klienter passar väldigt bra ihop. Där andra inte 
alls skulle passa, utan det finns en familj som kanske skulle te sig lite märklig och annor-
lunda, kanske skulle passa perfekt för en förfrågan som vi får. Men som kanske går lite 
utanför. Men det… det där är ju… någon slags finlir tänker jag (Konsulent 1).

5.1.5 komplicerade ärenden
Verksamhetschefen menar att ett av Credos speciella drag är att man tar sig an placeringar 
som många andra organisationer inte tar emot, och att värdfamiljerna är villiga att ta 
emot dem med det stöd som Credo ger. Det här är också någonting som flera i perso-
nalen pekar på som ett särdrag. Som vi har sett tidigare menar några av familjehemmen 
att personalen inom Credo ger utryck för en form av likavärdesprincip. Familjehemsvär-
darna håller fram detta bland annat när de jämför Credos förhållningssätt med hur de 
kan uppfatta uppdragsgivare inom socialtjänsten. Familjehemmen tycks mena att Credo 
behandlar alla aktörer på ett likartat sätt, oavsett om man representerar uppdragsgivarna, 
familjehemmen eller de placerade. ”Ingen är mer värd än någon annan, vi har alla lika 
värde” (Familjehem 1). Just ett sådant förhållningssätt vill verksamhetschefen hålla fram 
som ett utslag av särart. Alla de som är en del av Credos verksamhet räknas in i det 
gemensamma teamet. 

De känner att de inte är en egen satellit för sig, utan de ingår hos oss och att vi betraktar 
oss som jämbördiga, men vi har olika roller i det här teamet. Men de är inte lägre stående 
än oss, utan vi är lika och att vi hjälps åt. Det tror jag de uppfattar som att vi skiljer oss från 
andra. Det hör man, det säger de till oss (Verksamhetschef).

Också den biträdande verksamhetschefen håller fram att Credo tar sig an och placerar 
personer som många andra inte tar emot, det är någonting som speciellt utmärker dem 
som organisation. Det här gäller vuxna, men också i stor utsträckning de ungdomar de 
har placerade. Ofta är det ungdomar som kommunernas egna familjehem inte kan ta 
emot, eller klarar av att fortsatt ha boende hos sig.  
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… jag tror att det är så att kommunerna till allra största delen själva letar familjehem 
för barn och ungdomar. Men när de inte hittar, när det blir för svårt så där, eller när de 
har väldigt brist på familjer, då kan de vända sig till organisationer istället. Jag tror att vi 
har en ganska tung… bland de ungdomarna vi har så tror jag att de har en ganska tung 
problematik (Biträdande verksamhetschef).

5.1.6 Organisationens storlek
Vid sidan av de här mer specifika särartsdragen lyfter den biträdande verksamhetschefen 
fram den samlade organisationsstrukturen. Hon har själv tidigare arbetat inom kriminal-
vården och reflekterar naturligtvis över de i grunden annorlunda organisatoriska förut-
sättningar som råder inom Credo. 

… det ju mycket närmare allting här. Man är mycket mer med i allting, tycker jag. Som 
ibland kan vara lite rörigt också, men som jag tycker är bra, det här att få vara med och 
påverka sin arbetssituation själv då. Men som sagt det kan ju också bli rörigt och mycket 
diskussioner och så. Så det beror nog på hur man är funtad, om man passar i det (Biträ-
dande verksamhetschef). 

Närheten och möjligheten att påverka, som naturligtvis också har att göra med storlek på 
organisationen, visar sig också i hur man lägger upp sitt arbete, men även i hur föränd-
ringar genomförs. På Credo menar hon att förändringar kommer underifrån på ett annat 
sätt. ”… ja, man är involverad, man kan tycka och tänka. Man blir mer engagerad också 
tror jag då i förändringar, de blir mer förankrade” (a.a.).

5.2 Styrelsens perspektiv 

Ordföranden sätter det engagemang som personalen visar upp som en viktig särartsfak-
tor. Han ser en stolthet hos var och en av konsulenterna, dels över det arbete man utför, 
dels över organisationen i stort. Det absolut viktigaste utifrån ordförandes perspektiv är 
dock att man inte har ett vinstsyfte, det är inte ekonomin som styr vården, istället sätter 
man kvaliteten i främsta rummet. Ordföranden hävdar att det sociala arbete man utför 
inom Credo tillhör det bästa man kan få tag på när det gäller familjehems placeringar. 

Vi tror på klienterna och vi tror på familjehemmet och vi gör detta utan att vi ska sko 
oss på dem som ska betala. Det tycker jag är vår särart och att… Men särarten är, så som 
jag uppfattar det, vi är absolut yppersta eliten när det gäller att ge ett kvalificerat stöd till 
familjehemmet. Det är vår särart, så uppfattar jag det. Och vi åker en, två, tre, gånger 
extra, om det behövs, för att uppehålla den här kvaliteten, vi tänker inte på att det kostar 
pengar. För vissa av våra placeringar kostar mycket mer än det vi tar betalt, och det får 
några andra placeringar betala i och för sig. Men vi sitter inte och säger: ’nej, nu kan vi inte 
åka dit för det blir för dyrt’ (Styrelseordförande).  

En annan aspekt av Credos speciella profil som icke-vinstdrivande, menar den vice 
ordföranden är det ekonomiska överskott organisationen gör som skapar förutsättningar 
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att bidra med ekonomiska medel då en klient har behov som inte kan tillgodoses via det 
ordinarie arvodet. Han talar om ett sådant förhållningssätt som ett uttryck för det ideella. 

Det är ett mervärde. Och det förekommer relativt ofta. Därför att vi har ju klienter som är 
väldigt knepiga och har väldigt speciella behov och som också tarvar insatser från familje-
värdarna som egentligen inte alls täcks av den här kronan de får, slanten de får. Då rycker 
vi till undsättning (Vice ordförande).

5.2.1 Svåra ”placeringar”
En av de särartsfaktorer som kommit upp under ett flertal intervjuer är just att Credo sägs 
ta sig an placeringar som andra organisationer säger nej till. Att man trots de samman-
brott som vissa klienter varit med om tar sig an honom/henne, hittar ett passande famil-
jehem och tror på att en förändring är möjlig, det håller flera fram som speciellt med 
organisationen. Också den här styrelsemedlemmen bekräftar en sådan bild.

Jag själv har ju många gånger hajat till nästan inför hur pass svåra ärenden som Credo har 
tagit sig an. Och tänkt: ’är det här ansvarsfullt’, men det har gått vägen och det är också så 
att man kan säga att vi handskas med människor i Credo som är… som vad som helst kan 
hända med. Det är riskgrupper för både självskador, och för skador för omgivningen. Och 
det man måste se i vitögat också när man ger sig in i verksamheten, både värdfamiljerna 
och konsulenterna… en bra mix av att se verkligheten och att våga ändå försöka göra 
någonting åt den (Styrelsemedlem).

Förmågan att klara av speciellt svåra klienter kopplar den här styrelsemedlemmen till 
den kunskap som finns inom organisationen om varje familjehems styrka och svagheter. 
Matchningen lägger grunden till att en placering fungerar. 

5.2.2 matchningen
En särartsfaktor som många pekat på och som även ordföranden lyfter fram är den 
så kallade matchningen. Flera av de anställda men också familjevärdarna talar om det 
förlopp där en speciell klient passas in mot ett specifikt familjehem. Personalen har en 
djup kunskap om de familjer de arbetar mot, man känner familjernas styrkor och eventu-
ella svagheter, inte minst har urvalsprocessen stor betydelse för att lyckade placeringar 
kan genomföras.

En förutsättning för att kunna göra en bra så kallad ”matchning” är att det finns ett 
brett underlag av familjehem. Man har inom organisationen många familjehem och man 
har familjehem på kö som önskar få placeringar via Credo. Det här kan skapa en viss 
irritation hos de familjehem som haft placeringar via Credo, och som står på tur att ta 
emot nya. Flera familjehem har vittnat om den frustration det innebär att stå redo för nya 
placeringar som aldrig kommer.

Också den vice ordföranden menar att mycket av styrkan i Credos verksamhet är själva 
matchningsprocessen. De korta beslutsvägarna och den intima kontakten varje konsulent 
har med familjehemmen, menar han skapar förutsättningar för varaktiga placeringar. 
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5.2.3 Storlek
Att organisationsstorlek har betydelse för hur arbetet och relationerna utvecklas är den 
här styrelsemedlemmen helt övertygad om, precis som verksamhetsledning och konsu-
lenter. Han talar om hur man inom Credo försökt bevara det ”goda utrymme” som han 
menar tidigare också fanns inom den offentliga socialtjänsten. En väl fungerande arbets-
grupp menar han, och för tillbaka sitt resonemang till gruppsykoanalytikern Bion, ska 
för att en levande kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig, inte ligga på över 17 
personer. Han jämför återigen med den offentliga socialtjänsten och de erfarenheter han 
har av familjehemsplaceringar i sin roll som socialläkare. 

Om jag tar familjevårdsenheten som var i Stockholms stad, den tror jag ett tag bestod av 
trettio personer. Jag tror inte de hade en chans att på samma sätt hjälpas åt och lära av 
varandra, utvecklas av varandra (Styrelseledamot). 

Under en period har organisationen börjat ta emot ensamkommande flyktingbarn, det 
vill säga den mottagande kommunen anlitar Credo och Credos familjehem för dessa 
ungdomar. Ordföranden ser denna nisch och många fler där Credo skulle kunna gå in 
med sin speciella typ av konsulentstödd familjehemsvård. Det finns dock menar han en 
fara i att växa för mycket. ”Det som jag skulle kunna vara lite rädd för det är att vi egentli-
gen är så bra att vi skulle kunna bli hur stora som helst, så att vi kan bli dåliga”. Istället för 
att själva expandera skulle andra organisationer kunna följa Credos exempel och utveckla 
icke-vinstdrivande verksamheter inom andra, liknande fält. 

Ett exempel på att organisationsstorlek har betydelse menar styrelseledamoten är hur man 
inom Credo, jämfört med kommunalt bedriven familjehemsvård, hanterar krissituationer 
av olika slag. Det mindre formatet skapar förutsättningar för en ständigt aktiv kommuni-
kation mellan de anställda.  

Jag menar att alla konsulenterna är någorlunda insatta i varandras fall, och kan rycka in 
och så där. Medan man i framförallt den offentligdrivna vården inte har samma täckande 
kunskap, utan var och en sköter sina klienter och patienter (Styrelseledamot).

För att kunna behålla de korta beslutsvägarna och den överblick varje konsulent har kan 
inte verksamheten växa alltför mycket, det menar också den vice ord föranden, samtidigt 
får den inte vara för liten. Idealet tror han ligger någonstans kring 30-35 placeringar. Det 
är vad en personalgrupp av den här stor leks klassen kan hantera utan att tappa i besöks-
frekvens i familjehemmen eller tappa i kvalitet i stort.

5.2.4 matchning också inåt i organisationen
Någonting som den intervjuade styrelsemedlemmen också pekar på som exklusivt eller 
särskilt med Credos familjevärdar och familjehemsvård är villigheten hos både konsulen-
ter och värdar att träda in för varandra eller hjälpa till dygnet runt. För familjehemmet 
är det en självklarhet, men kanske inte för en familjehems hand läggare i allmänhet. Det 
engagemang som utifrån den här styrelsemedlem mens perspektiv finns i personalgrup-
pen menar han kommer från en medveten anställningspolicy. Självklart, menar han, 
använder arbetsledningen sin förmåga till matchning även här. Man handplockar helt 
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enkelt personer som man tror ”matchar” personalgruppen i stort och det här sättet att 
arbeta. 

… då är det människor som…, vad ska jag säga, inte vill arbeta enligt mekaniska model-
ler… Ett par stycken av dem har suttit på socialbyråer förut och vet vad det vill säga, men 
där… man är då mera tvungen att hålla sig inom ett slags ramar. När man ska överlägga 
med sina överordnande och få gehör för om man vill göra någonting speciellt, men det är 
inte heller utrymme för att man kan sätta färg på kvaliteten i det man gör (Styrelseledamot). 

Kommentaren att de konsulenter man vill ha i verksamheten är sådan som ”inte vill 
arbeta enligt mekaniska modeller” är intressant ur flera perspektiv. Några av familje-
hemvärdarna ser Credos styrka i att man, till skillnad från många andra vinstdrivande 
familjehemsföretag, behåller en form av flexibilitet i sitt arbete. Man låser sig inte mot en 
bestämd målgrupp, man vänder sig inte mot en specifik åldersgrupp och man använder 
sig inte av ett på förhand fastlagt behandlings program eller en metod. Istället för att utgå 
från målgrupp, åldersgrupp eller behandlingsprogram blir det inom Credo den unika 
klienten som sätts i centrum.  

Är det alltså en speciell personlighet som passar bättre i den här typen av verksam het? 
Till viss del är det nog så, menar styrelsemedlemmen, personlighet och tidigare yrkeserfa-
renhet har visat sig ha stor betydelse när nyanställningar görs, kanske till och med större 
betydelse än formell utbildningsnivå. Samtidigt poängterar han att man naturligtvis är 
i behov av olika personligheter, både bland konsulenterna, och bland familjehemsvär-
darna. I urvalsprocessen vid nyan ställningar utgår man också från vilka de familjehem 
är som den nyanställde kommer att arbeta med. Här kommer återigen principerna för 
”matchning” in, det vill säga att de personligheter som ska arbeta med varandra passar 
ihop. Konsulenten ska fungera för familjehemmet, familjehemmet ska passa för klienten, 
och klienten ska fungera tillsammans med de övriga två. 

Det finns ingen familjevärd som är bra för alla klinter, det finns inte ens någon konsulent 
som är bra för alla klienter, utan det gäller att hitta lite vad man är bra på. ’Den här värden 
har si och så många barn, som är så och så gamla, det har hästar, kanske hästuppfödning 
till och med’, så att värdarna, alltså familjevärdarna, de kan många gånger vara oerhört 
konkreta i sitt sätt att leva. Sen finns det ju en del som är konstnärer som själva lever 
ungefär hur trevande som helst i verkligheten. Det finns de som själva har varit kriminella 
eller har erfarenheter från vården och så och det är ju… men det är… jag tycker att våra 
verksamhetschefer brukar kunna ge en väldigt bra bild av hur de tror att den tilltänkta 
värden skulle kunna ge… kunna hantera olika typer av placerade. Så jag tycker att det har 
varit ett bra samspel där. (Styrelseledamot).

5.2.5 Tid
En ytterligare vikig aspekt av att nyanställa personal, men även att rekrytera och anställa 
nya familjehem, är att de ska få tid på sig att växa in i sina arbetsuppgifter. Styrelsemed-
lemmen sätter återigen en sådan medveten personalpolicy i relation till hur han uppfat-
tar arbetet inom den offentliga socialtjänsten. Med lång erfarenhet av socialtjänsten 
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och sjukvårdens arbete har han gjort den återkommande iakttagelsen att det ofta är de 
nyanställda som får ta sig an de besvärliga klienterna. I Credo, menar han strävar man 
efter att göra tvärtom. Kommer man in som ny så ska man bit för bit få, både känna sig 
för om man passar för arbetet, men också genom en utdragen process få kunskaper om 
verksamhetens olika göromål.

5.3 Familjevärdarnas perspektiv

5.3.1 Skillnader finns men är det driftsformen som har betydelse?
Flera av de familjehem som ingår i intervjustudien arbetar mot olika familjevårdsorgani-
sationer, både vinstdrivande och icke-vinstdrivande. Många av dem kan identifiera skill-
nader i hur de olika organisationerna fungerar och agerar, det är dock inte alltid tydligt att 
skillnaderna kopplas till driftform, det vill säga om organisationen har ett vinstsyfte eller 
inte. 

En av familjehemsvärdarna (Familjevärd 7) menar att han känner en personlig sympati 
för organisationer som inte arbetar med ett ekonomiskt vinstsyfte, och att det känns 
bättre för honom personligen när det inte är för mycket vinst inblandat. Dock kan inte 
heller den här familjehemsvärden se att organisationernas arbetssätt skiljer sig speciellt 
mycket åt. På ett mer övergripande plan menar han att vissa saker är bättre inom de vinst-
drivande organisationerna, annat är bättre inom de icke-vinstdrivande. 

Ett annat av familjehemmen menar att klienterna själva, när de väl uppmärksammar att 
Credo är en stiftelse, värdesätter den icke-vinstdrivande formen. Man uppskattar att den 
organisation som familjehemmet arbetar med inte är ute efter att göra en ekonomisk 
vinning på den utsatta position de befinner sig. Trots det menar familjehemmet att de 
placerade så småningom och i praktiken kommer fram till att det inte är någon skillnad 
mellan den vinstdrivande och den icke-vinstdrivande organisationens stöd och resurser. 
Sin egen hållning ifråga om särart inom de idéburna organisationerna utrycker hon med 
orden: ”Visst finns det en art, men jag vet inte om den är så sär”.

Men så länge som våra placeringar har haft diskussioner kring sådant här så har de ju ändå 
insett att de andra som har kommit via företagsorganisa tionen, de har haft det lika bra. Så 
därför har de inte kunnat se… ideologiskt ja, men i praktiken så har det inte visat sig vara 
någon skillnad ändå (Familjehem 2.). 

5.3.2 Storlek
När en av familjehemsvärdarna blir mer konkret i vilka specifika olikheter han ändå kan 
se, då lyfter han fram att det alltid är lätt att komma i kontakt med Credos konsulenter. 
Någonting som är betydligt mer omständligt när det gäller företaget. 
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Det här vinstdrivande företaget är så stort så man vet inte ens vem man… och knappt 
konsulenterna vet vem de ska ha kontakt med för det har blivit ett sådant stort företag. Det 
tycker jag är helt värdelöst” (Familjehem 7.). 

Innan det stora vinstdrivande företaget kom in i bilden arbetade familjehems värden mot 
ett mindre företag. Efter en tid köptes det mindre företaget upp av det större. Samma 
konsulent som arbetade i det ursprungliga företaget fortsatte i det nya. I och med 
uppköpet blev verksamheten ”mer ett businessföretag”, som värden säger. Han menar 
att uppköpet bland annat visar sig i den opersonlighet som han nu möter, men också i 
hur konsulenten nu uttrycker sig. ”Ja det är lite andra ord, man ska leverera och du vet, 
ett annat språkbruk. Störst i Sverige…” (a.a.). Familjehemsvärden tror att den bakomlig-
gande organisationen påverkar hur de enskilda konsulenterna agerar. Han tycker att det 
har visat sig ganska tydligt i hur konsulenten som gått från det mindre företaget till det 
större, förändrats. Samarbetet med organisationen, menar han handlar väldigt mycket 
om hur samarbetet med konsulenten fungerar. Det i sin tur beror på den ”personkemi” 
som uppstår mellan konsulenten och honom själv. Samtidigt har organisationen och dess 
bakomliggande drivkrafter betydelse, det har han sett i fallet med det stora företaget. 
”Först och främst handlar det om vad man har för konsulent, och sedan är det väl hur 
den konsulenten i sin tur är påverkat av sin organisation” (a.a.).

I slutändan kommer familjehemsvärden tillbaka till storlek som bestämmande faktor till 
hur en eventuell särart organisationer emellan kan uppstå. Vinst eller ickevinst menar 
han kommer i andra hand. Snarare handlar det om det mått av närhet och överblick som 
organisationens struktur kan skapa eller förhindra. Hans erfarenhet är att det helt enkelt 
är närmre till de människor som ingår i den mindre organisationen. Han kommer tillbaka 
till den förändring han kunnat iaktta hos konsulenten som tidigare arbetade inom det 
mindre vinstdrivande företaget men som nu arbetar inom det större. 

Som nu när jag pratade med henne, det var något så jätteenkelt egentligen. Men hon visste 
inte vart hon skulle ringa, fast vi har haft placeringar där i många herrans år. Och så hade 
det inte varit om jag hade ringt upp min konsulent på Credo, för det lilla gänget de har 
ju koll på saker och ting. Så [ostrukturerat som det är nu] var det inte med det mindre 
företaget innan det större företaget tog över, där visste alla på kontoret sin plats. Nu är det 
så stort, nu sitter några i Göteborg och några där och, du vet (Familjehem 7).

Också andra familjehem har funderingar över de anställdas personligheter och förhåll-
ningssätt, och om det är så att vissa personligheter söker sig till icke-vinstdriven verksam-
het och viceversa. I ett av familjehemmen har man tankar över om de som söker sig till 
Credo och anställs där präglas av att de redan när de går in i verksamheten tror på något, 
det vill säga att man har en värdegrund av något slag som man lutar sig mot, redan innan 
man börjar inom organisationen, en värdegrund som de ser kan få utlopp i det dagliga 
arbetet. Man sätter Credos personal i kontrast till ett företag man tidigare arbetat med. 

Ja, tacka för att gamla trötta socialsekreterare och likaså nya som är alldeles precis nyexa-
minerade, var ju jättelockade av det här hypade bolaget som bara blev större och större och 
större och man fick tjäna massor med pengar och man hade fria arbetstider gratis bil och 
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telefon. Alltså det var ju en helt annan sorts personer som kom och sökte de jobben, än de 
som kommer och ser… någonstans så har jag sjuttiotalet framför ögonen när jag tänker på 
de som söker sig till Credo. Det är lite mer ideologibaserat (Familjehem 2).

Den företagsorganisation som familjehemmet nu arbetar med, vid sidan av Credo, är en 
förhållandevis liten organisation. Familjehemsvärden sätter ett sådant vård- och omsorgs-
företag i relation till det socialt inriktade storföretaget Attendo Care, och som vi sett 
tidigare verkar det utifrån familjehemmens perspektiv vara organisationsstorlek snarare 
än driftsform som gör skillnad.  

Men det finns ju många andra…, alltså typ Attendo och allt vad de heter. Alltså de tar ju 
in sådana enorma pengar på placeringar. Och det vet jag ju att det företag som vi arbetar 
mot inte gör, för jag vet ju vad de tar, vad de får och vad vi får. Så var de där pengarna 
emellan, till de här organisationerna som tar i princip dubbla pengen, tar vägen, det undrar 
jag också. För de kommer ju inte till familjehemmen och inte till klienten, utan någonstans 
tar de ju vägen (a.a.).

Andra familjehem sätter Credos verksamhet och organisation i förhållande till det offent-
liga, det vill säga den kommunala socialtjänsten. Inom socialtjänsten, menar ett av famil-
jehemmen, finns inte alls samma överblick, men framförallt menar man att handläggarna 
från socialtjänsten många gånger är väldigt osmidiga. De är mer benägna att följa ”regle-
mentet” än att se den enskilda placeringen. 

… för kommunen där är det pang, pang, pang, det är böcker och ’så ska det vara och så 
är det inte’. Sen det här som går utanför ramarna, det har de väldigt svårt för att göra” 
(Familjehem 5). 

Samtidigt som familjehemmet tillskriver Credo en flexibilitet i sitt agerande, i motsats 
till socialtjänsten, tycker man att konsulenter också är delaktiga i de placerades liv och 
tillvaro på ett annat sätt. En gång i månaden kommer Credo för att träffa de placerade. 
Det här är någonting som skapar förtroende, dels i förhållande till ungdomarna, dels i 
förhållande till familjehemmet. En sådan tät kontakt har inte den kommunala socialtjäns-
ten. Familjehemmet menar att socialsekreteraren blir som en främling för de placerade. 
”Det är ju lätt att de glömmer människan. Det blir en lapp som heter Anton, tyvärr så är 
det ju så” (a.a.). När familjehemsvärden försöker sätta ord på vad Credo symboliserar, vad 
som är speciellt med Credo, vad det är i Credo som man inte finner någon annanstans 
nämner man synen på individen. I Credo, menar han, ser man personen, den placerade 
”får ett namn”.

Ett annat familjehem har en mer kritisk inställning till hypotesen om att det inom de 
idébaserade organisationerna skulle finnas en särart som i en förlängning skulle kunna 
generera olika former av mervärde. När temat om särart och mervärde kommer upp styr 
en av de här familjehemsvärdarna in samtalet på drivkrafter i det sociala arbetet. Varför 
engagerar människor sig i den här typen av arbete, frågar han sig? De flesta individer som 
arbetar i någon form av vård- och omsorgsarbete, menar han, har ett personligt behov 
som kanske inte alltid är lätt att bli medveten om. Han talar om att de flesta har behov av 
att ”spegla sin jag-bild”. Han fortsätter: 
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Man vill växa, man har en svaghet som man har ett tvång att kompensera sig i, i speglingen 
till patienten, någon som behöver deras omvårdnad eller omsorg. Har man inte självinsikt 
omkring grunderna för varför man engagerar sig på det här viset, då får man svårigheter 
(Familjehem 3).  

Inom de organisationer det här familjehemmet har arbetat menar man att det har funnits 
många olika personligheter och drivkrafter. De beskriver ett spann från ”blåögda roman-
tiker till realistiska omvärldsanalytiker”. Att gå in i arbetet med en vilja att göra gott, ”den 
blåögda romantikern”, det räcker inte lång menar familjevärdarna. 

Någon vill väldigt mycket, vill vara god och vill vara den som inte representerar någonting 
mörkt, utan oskuldsfull. Och då är det en positiv resurs, men inte mot alla. Det kan vara… 
det kan hjälpa i något fall… som jag kanske har svårt föreställa mig riktigt vad det skulle 
kunna vara. Men så fort man dyker upp och visar rädsla, oförmåga inför klienten eller 
patienten, då är det kört (a.a.). 

Citatet kan sättas i samband med en av de placeringar de haft via Credo. Familjehemmet 
tyckte att både socialtjänsten som uppdragsgivare och Credo skulle ha varit tydligare i 
kontakten med den placerade, bland annat i fråga om att ställa krav. Enligt familjehem-
mets perspektiv fanns kraven där, men de uttalades aldrig konkret till den placerade. 
Familjehemmet uppfattade att det fanns en brist på professionalitet i agerandet, både 
från socialtjänstens och från Credos sida. Viljan att vara god lade krokben för den krassa 
verkligheten.  

De kvaliteter de kan se i Credos arbete kopplar de strikt till det breda urval av familjer 
som organisationen samarbetar med, och den roll som förmedlare organisationen har. 

Det är i så fall det enda man kan se. Och det förmodar jag att alla vill, alla som håller på 
med entreprenader eller driver HVB, de tävlar väl om att få så många bra familjer eller 
enskilda personer som de kan få fatt i, för det avgörs ju där hur det kommer att gå (a.a.).

5.3.3 det offentligas lokala resurser eller organisationens expertis
Just tanken på att använda det omgivande samhällets befintliga resurser, som lyfts fram 
här ovan, är ytterligare en faktor som flera familjehem betonar. Många ser det som ett 
utmärkande drag i Credos verksamhet. Flera familjehem jämför det förhållningssättet 
med hur många familjehemsföretag arbetar. Ofta finns till dessa organisationer en rad 
professioner knutna, det kan handla om läkare, psykologer och psykiatriker. När familje-
hemmen påkallar expertstöd för den placerade kopplas efterfrågad profession in. Istället 
för en sådan arbetsordning använder Credo, till exempel psykiatrin eller annan fackkun-
skap inom familjehemmets landsting. Därmed kan kostnaderna hållas nere men framfö-
rallt ser familje hemmen en fördel i att man skapar ett lokalt nätverk runt den placerade. 
Det blir helt enkelt en viktig kontaktyta för den placerade vid sidan av familjehemmet. 

Sen tycker jag att det är väldigt bra för de som placeras att man har någon annan än en 
myndighet att vända sig till. En stor del av de som placeras har ju på ett eller annat sätt 
tidigare varit omhändertagna av samhället och många har inte goda erfarenheter heller. 
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Varken av familjevård eller behandlingshem eller andra slutna vårdformer eller öppna 
vårdformer. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att de inte är utlämnade till familje-
hemmet. Jag tycker att det är en säkerhetsaspekt också, att det finns andra (Familjehem 1).

Trots att flera familjevärdar ser fördelar med ett sådant förhållningssätt uttrycker någon 
det motsatta. Ett av familjehemmen menar att en sådan process, att koppla lokala resurser 
till den placerade, blir för utdragen och tidskrävande. Ofta kräver öppenvårdsinsatser 
remisser och det kan även vara kö till specifika resurser. Finns expertisen direkt kopplad 
till företaget, då går processen från förfrågan till experthjälp väldigt snabbt. Den vinstdri-
vande organisation som de arbetar med vid sidan av Credo använder sig av sådan expertis.

5.3.4 Ekonomiska resurser
Ett av familjehemmen beskriver den flexibilitet som finns hos Credo när det gäller 
ekonomiska frågor, ett tema som också de yrkesverksamma och styrelsen inom Credo 
lyft fram. Inte sällan kan den placerade av olika skäl behöva extra ekonomiska resurser, 
resurser som inte ligger inom de avtalade ekonomiska förutsättningarna. Familjehemmet 
menar att Credo många gånger tar på sig en sådan extra kostnad. 

… jag har haft placeringar under många år när det har behövts extra för saker för de har 
velat göra och så vidare, som man kanske inte tycker ligger inom budgeten, och som inte 
ligger inom budgeten för den placerande myndigheten heller. Där de har gått in. Saker som 
kan ha betytt oerhört mycket för den här personen. Och mycket för den här personens 
förmåga och vilja och kraft att gå framåt och känna sig… det är viktigt (Familjehem 1).

Också andra familjehem tar upp detta som ett tema. Ett familje hem, som både arbetat 
med Credo och med företagsorganisationer, jämför de här två organisationerna just vad 
det gäller extra ekonomiska resurser. De betonar att sådana förfrågningar aldrig ställer 
till några problem vare sig i förhållande till Credo eller till företagsorganisationen. Det 
kan till exempel handla om behov av en extern samtalskontakt. ”Har det kostat något så 
har de på Credo ju alltid sagt att: ’vi tar ju in pengarna i en pott och så fördelar vi dem 
utifrån där resurserna behövs bäst’ (Familjehem 2). Samma förhållande menar de gäller 
för företagsorganisationen 

De [företaget] har alltid funnits till hands för oss. Och har det behövts några insatser i 
form av pengar eller extra åtgärder på något vis, så har de inte redan haft det så har de 
ju kopplat in det också. Det har aldrig varit någon diskussion så att ’nej det finns det inte 
pengar till inom ramen för det här (a.a.).

5.4 Uppdragsgivarnas perspektiv

Som vi sett tidigare är bilden av Credos verksamhet och värdegrund komplex bland 
uppdragsgivarna. Resultaten visar att ingen av uppdragsgivarna tydligt kunnat uttolka 
vad namnet Credo står för, en av åtta kan i stora drag förmedla vad Credos värdegrund 
står för. Hälften av dem känner till att Credo är en icke-vinstdrivande organisation och 
tre av åtta menar att värdegrunden visar sig i Credos praktiska arbete. 
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Den här ganska splittrade bilden är kanske ingen överraskning för Credo. Vid intervjuer 
med konsulenterna har de uttryckt att en del uppdragsgivare kommer att ha relativt stor 
kunskap om Credo medan andra vet mindre.  

Det kommer att bli fruktansvärt olika. Allt från att vi kommer att vara världsbäst och 
lysande på det och det, till att vi brister här och där. Ja, jag vet inte. Jag har ju hört massor, 
jag har ju hört sådana orealistiska saker (Konsulent 1). 

Den bild konsulenten beskriver visar sig mycket riktigt då uppdragsgivarna berör teman 
kring särart och mervärde. Tre av åtta uppdragsgivare menar att man kan urskilja skill-
nader i hur Credo arbetar jämfört med andra familjehemsorganisa tioner. Om bilden av 
Credo som särskild är aningen vag hos uppdragsgivarna är man dock tämligen överens 
om att konsulent funktionen gör skillnad, men då oavsett om konsulenten arbetar inom 
en företagsorganisation eller inom Credo. De skillnaderna som tre av de åtta uppdragsgi-
varna lyfter fram ger Credo ändock en särartsprofil, om än något diffus, som också kan 
innebära ett mervärde. 

5.4.1 Trovärdighet och tydlighet
Vad är det då man ser inom Credo, som man inte kan iaktta inom andra organisationer. 
En av uppdragsgivarna, som arbetar inom den kommunala socialtjänsten, uppfattar en 
trovärdighet inom organisationen. Redan från början skapades ett förtroende genom 
konsulenternas sätt att tala om organisationen och dess värderingar. Socialsekreteraren 
lyfter också fram ledordet tydlighet. Han menar att de konsulenter han kom i kontakt 
med månade om att ge en hel bild av familjehemmet, det vill säga de gjorde inte försök 
att ”sälja in” familje hemmet. Man gav en tydlig information och överlät därefter helt och 
fullt till de placerande att avgöra. Just upplevelsen av att organisationen inte försöker 
saluföra sig, utan istället ger en relativt formell information, både om sig själva och om 
familjehemmet inger förtroende. Viktigt också att professionaliteten visar sig i samtalet. 
Trots svårighetsgraden i just den här aktuella placeringen har Credos personal hela tiden 
lyssnat på honom som uppdragsgivare och de synpunkter han fört fram. Credo ger ett 
gensvar och visar förståelse för de synpunkter han själv lyfter fram. Samtalen har han 
genomgående uppfattat som seriösa och inte som ett ”utanpåverk”, där syftet varit att 
tillfredsställa honom som uppdragsgivare.

det är alltid förtroendeskapande. att man [organisationen] beskriver sig som ett redskap 
och är tydlig med vad man kan och vad man vet och har för utgångspunkter. Min erfaren-
het är ju ofta att många vill väl, och att de har någon form av halvmissbruksbakgrund eller 
jobbat i behandlingssvängen och man vill skaffa kunder och så. Ibland kan förtroendet 
vara mindre, man säger sig klara mer än vad man göra i själva verket (Uppdragsgivare 2).

5.4.2 Flexibilitet - återigen
En av de övriga två uppdragsgivare som menar att Credo utmärker sig jämfört med andra 
familjehemsorganisationer uttrycker att hon själv blivit ”bortskämd” efter att ha arbetat 
med Credo. Hon pekar på att Credo har kontroll över placeringen, man hör av sig när 
någonting speciellt har inträffat och meddelar henne när det är dags för ett besök i 
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familjehemmet. Ansvaret bärs av dem båda gemensamt, det blir ett delat ansvar som 
starkt underlättar hennes arbetssituation. 

En faktor av särart som den här socialsekreteraren lyfter fram är någonting som flera 
aktörer pekar på, nämligen att Credo kan gå in med sina egna medel för att bekosta insat-
ser som förvaltningarna inte beviljar. Hon talar om det som en form av flexibilitet. Det 
är inte budget och ekonomi som kommer i första hand och sätter gränser för hur man 
agerar, det är istället klientens behov som styr. 

Begreppet flexibiletet dyker osökt upp i flera samtal, oavsett om samtalen förs med repre-
sentanter från Credo, med uppdragsgivare eller med familjevärdar. En av uppdragsgi-
varna, en socialsekreterare, lyfter fram flexibiliteten som ett särdrag hos Credo, någonting 
hon inte primärt ser hos andra organisationer. Hon har själv besökt ett flertal familjehem 
tillsammans med konsulenter från Credo och en genomgående upplevelse är att man 
inom organisationen inte är låst till en strikt manual samtidigt som de är noga med att 
uppmärksamma alla olika parter i ett ärende. Klient, familjehem och uppdragsgivare. 
Hon menar att det finns en bredd i verksamheten och att det aldrig saknas resurser att 
sätta in. En ytterligare viktigt aspekt menar hon är att det finns ett stort urval familjehem 
att välja på inom organisationen. Kopplat till just en sådan aspekt återger hon en händelse 
när en av hennes klienter var i behov av komma till ett nytt familjehem, och hur Credo 
löste denna akuta situation på ett okomplicerat och snabbt sätt. 

5.4.3 Inget särskilt med Credo 
Hur förhåller sig då övriga uppdragsgivare, de som inte ser så stora skillnader mellan 
Credo och andra familjehemsorganisationer. En gemensam nämnare för ett par av de här 
uppdragsgivarna är att de inte varit med och valt ut Credo som samarbetspartner. Man 
har tagit över en placering som någon annan utfört. Det verkar bidra till att avståndet och 
kunskapen om organisationen, dess värdegrund och utgångspunkter helt enkelt ökar. 

En uppdragsgivare (Uppdragsgivare 4, kriminalvården) är nöjd med det arbete Credo 
utför men håller samtidigt fram fördelarna med de företagsorga nisationer hon arbetar 
med. Företaget, med den professionsexpertis som de, till skillnad mot Credo, har kopplad 
till sig, underlättar hennes ansträngda arbetssituation.  

Nu arbetar jag med en annan organisation, som är vinstdrivande och då kan man känna att 
de är väldigt, väldigt måna om att vi ska få det vi vill ha. Man kan känna att de är väldigt så 
där: ’ja men det gör vi gärna, och vi kan fixa det och….’. För oss blir ju det väldigt smidigt 
eftersom vi är högt belastade. Men sedan kan man känna att det blir dyra utredningar, de 
är ju väldigt duktiga (Uppdragsgivare 4, Kriminalvården).

Trots att Credos icke-vinstdrivande verksamhet är ett attraktivt alternativ för den här 
uppdragsgivaren – det är någonting hon personligen kan sympatisera med – menar hon 
att den tidspress hon många gånger är utsatt för gör det svårt att söka efter bakomlig-
gande värdegrunder, ofta är det andra, mer praktiska faktorer som styr valet av familje-
vårdsorganisation. 
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I det läget när man gör en utredning så tänker man inte så, då har man inte tid att tänka 
så: ’åh det här verkar bra, det här är säkert bra. De gör det på det här sättet, när det gäller 
stiftelsen och företaget, och de gör så här’. Man hinner inte tänka så mycket just då. Sen 
kan man ju tänka, när man nu får frågan, att det är bra, jag kan tycka att det är bra att man 
inte har ett vinstsyfte. Trovärdigheten kan jag tycka blir större när man förstår att det inte 
sker i ett vinstsyfte. 

En annan uppdragsgivare (Uppdragsgivare 6, socialtjänsten) menar att hon har en 
obetydlig kontakt med Credo. I just det här fallet placerar kommunen under kortare 
perioder ensamkommande flyktingbarn i ett av Credos familjehem. De här förutsättning-
arna gör att det är familjehemmet i sig som uppdragsgivaren har kontakt med, Credo 
och konsulenterna står vid sidan av. Den minimala kontakten gör att hon bland annat 
ifrågasätter den avgift Credo tar ut i förhållande till kommunen. ”Ja, jag tror att vi? stöttar 
familjehemmet mer än Credo” (Uppdragsgivare 6, socialtjänsten). 

Ytterligare en uppdragsgivare (Uppdragsgivare 8, socialtjänsten) jämför Credo med 
en företagsorganisation som han också arbetar med. Bilden av företaget menar han, är 
betydligt mycket tydligare. När han arbetar med företaget runt en placering finns en 
annan insyn, bland annat genom de kontinuerliga handledningsmöten företaget har med 
familjehemmet och honom själv, någonting som Credo inte har. Alla de möten de gör 
tillsammans sker till exempel på organisationens huvudkontor. Trots att han är tillfreds 
med det arbete Credo gör har han svårt att se någonting i det praktiska arbetet som 
utmärker dem som organisation. Det han kan ana har betydelse kopplar han till klientens 
upplevelse, det vill säga att det kan uppfattas positivt av den placerade att organisationens 
främsta drivkraft inte är att göra ekonomisk vinst. 
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6 metoder, evidensbasering och kvalitet

6.1 Arbetsledningens och konsulenternas perspektiv

Som vi sett tidigare menar den biträdande verksamhetschefen att den konsulent stödda 
familjehemsvården i Credo skiljer sig från annan familjehemsvård. Rent metodmässigt är 
en bärande tanke till exempel att man inom organisationen inte har de olika specialkom-
petenser som ibland kan behövas vid en placering. Det kan handla om läkare, psykiatrer, 
psykologer eller terapeuter. En sådan utgångs punkt motiveras bland annat utifrån det 
faktum att den placerade, efter det att familjehemsvistelsen är avslutad, måste ha kunskap 
om den offentliga välfärdens vägar att söka och finna hjälp.

6.1.1 En evidensbaserad praktik (EBP)
När frågan kommer upp om hur organisationen förhåller sig till diskussionen om evidens-
basering av det sociala arbetet berättar verksamhetschefen att man sedan organisationen 
startade har arbetat med att beskriva den egna verksamheten och de arbetsuppgifter som 
konsulenten har. Man försöker besvara frågor som: ”vad är det vi gör, gör vi det vi säger 
att vi gör, vad har vi gjort bakåt, hur fungerar det, vad är det som fungerar och vad är 
det som inte fungerar”. Att konkret utvärdera de metoder man använder sig av har man 
försökt göra på lite olika sätt. Det är dock ingen enkel uppgift. Hon nämner det som är 
kärnan i deras egen verksamhet, att rekrytera familjehem, och svårigheten i att evidensba-
sera en sådan utdragen process, och hur lite riktlinjer som faktiskt existerar. 

Tanken var att försöka mäta någonting, alltså någon sort evidens på någonting. Sen social-
styrelsen började prata om det, så… alltså vi tar del av det som pratas och det som skrivs. 
Vi går på sådana seminarier, och vi vill kunna, men vi har inte riktigt någon metod för det 
(Verksamhetschef). 

Att talet om de evidensbaserade metoderna är någonting som blivit mer och mer aktuellt 
också för de idébaserade organisationerna, det bekräftar verksamhets chefen. Hon menar 
att det visat sig vara en fråga som återkommer när organisationen ska lämna anbud till 
olika uppdragsgivare. ”Är de metoder ni arbetar med evidensbaserade?”.  I och med de 
internationella kontakter som organisationen har är de klara över att talet om evidensba-
sering är någonting som är nära nog globalt. 

Det är ju när man träffar familjehemsorganisationer och familjehemspersoner i IFCO, 
international fostercare organisation, så hör man ju, alltså i Japan, i Australien, i USA, alla 
pratar om evidens… På deras världskonferens pratar man också om evidens. Så det är ju 
någon sorts global fundering att man vill göra så bra så möjligt (Verksamhetschef).
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Också biträdande verksamhetschef instämmer i att det finns ett tryck mot organisationen 
när det gäller temat evidens och kopplat till det svårigheter för dem att utvärdera det egna 
arbetet.

Konsulenternas bild överensstämmer med arbetsledningens beskrivning. Att göra försök 
till att visa upp olika former av resultat från den vård man bedriver är en självklarhet, det 
är man helt överens om. Dock håller man fram att man kan sakna metoder för ett sådant 
arbete. 

Men sedan hur långt vi kommer, det är väl en annan fråga, vart det leder. Vi har ju sådana 
här projekt på något sätt, som försöker utvärdera åtminstone. Och man tar ju del av 
evidensbaserade arbetsmetoder och så där. Men jag vet inte egentligen… det är svårt att 
svara på hur lång vi kommer med det… det är ju knepigt evidensbaserade arbetsmetoder 
och liknade, det är jätteknepigt (Konsulent 2).

Samtidigt som organisationen gör trevande försök att svara upp mot kraven på en 
evidensbaserad praktik har verksamhetschefen iakttagit hur icke-vinstdrivande organi-
sationer i andra länder mer planlagt än i Sverige används för att skapa metodutveckling. 
Hon nämner England som ett exempel. 

Till exempel i England har man ju stimulerats med bidrag från just staten för att söka efter 
olika modeller. Och de har koppling med universitet och forskning. Och hur man då sen 
har kunnat gå vidare och applicera det på kommunala och andra verksamheter. Att man 
just har varit någon sorts försöksverksamhet för olika modeller (a.a.).  

6.1.2 En ansats mot evidensbasering, utvärdering av arbetsmetoden 
”Time out”
Verk samhetschefen nämner något de kallar för ”time-out”, en form av kortare avbrott i 
den rutinmässiga placeringen, vars syfte är att motverka så kallat oplanerade avbrott. 

Vi hade sett att det efter en månad ungefär så börjar klienten ”gunga”. Då bestämde vi 
att man skulle lämna familjehemmet, åka någon annanstans. En del har ju ingenstans att 
åka, och då åkte familjevärden kanske med klienten till en annan miljö. Eller att klienten 
fick påbörja en utbildning eller någonting. Att röra sig bland andra människor och få lite 
perspektiv på sin situation (Verksamhetschef). 

En andra ”time-out” började man lägga in strax innan det var dags för den placerade att 
lämna familjehemmet, en form av ”test-avslut”. Man beslöt sig för att göra ett försök att 
”mäta” hur det gick för de som hade fått ta del av en ”time-out” och jämföra dem med de 
som inte fått del av ett sådant avbrott. En form av experimentell studie med en experi-
mentgrupp och en kontrollgrupp. Verksam hets chefen fortsätter: 

Då införde vi det i projektform för att mäta några som fick time-out. Där vi systematiskt 
satte in någonting som vi dokumenterade också, och så mätte vi en skillnad. Och då såg 
vi att de som fick det här time-out, där blev det bättre. De orkade göra en förändring i sin 
sociala situation, medan de som inte fick time-out, där var det slumpmässigt på ett annat 
vis. Vi såg en skillnad i mätning av tid, vi kunde mäta tid i vård (Verksamhetschef).  
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6.1.3 Undvik låsning vid en bestämd metod – bevarad flexibilitet
Samtidigt som man har kraven på att evidensbasera de egna metoderna, eller börja arbeta 
med en metod som kan sägas ha någon form av vetenskapligt stöd, finns viljan till att inte 
”stänga in” arbetet i en bestämd form. 

När biträdande verksamhetschef ska beskriva de metoder man arbetar med nämner hon 
det lösningsfokuserade arbetssättet. Det är ett lösningsfokuserat förhållningssätt, tillsam-
mans med en systemteoretisk grundsyn som är basen, eller ramen. De här perspektiven 
försöker man genomgående låta genomsyra hela placeringen, såväl i kontakt med den 
placerade, familjehemmet och uppdrags givaren. 

Om man tittar på ett ärende som kommer in, så börjar det med en förfrågan från en 
socialsekreterare. Då har vi en intervju… eller en…, ett litet formulär kan man säga där 
vi försöker hämta information. Vi får ju en massa information, men också att vi försöker 
ställa vissa frågor för att tydliggöra mål och hur man förväntas jobba framåt och så där. Sen 
intervjuar vi ju klienten, och har ett utarbetat instrument, också utifrån ett lösningsfoku-
serat synsätt. Som också handlar mycket om att försöka hitta resurser, möjligheter, titta på 
målen. Ja… mera så då än att bara fokusera på problemen (Biträdande verksamhetschef). 

Med utgångspunkt i det lösningsfokuserade förhållningssättet har man utarbetat ett eget 
intervjuinstrument. Verksamhetschefen återger hur de med sitt intervjuverktyg lyckas få 
en god kunskap om den som ska placeras.  

Vi var till exempel på ett LVM-hem för ett par veckor sedan där de hade gjort en tvåmå-
naders utredning på den person som vi träffade. Och vi fick inte ta del av den utredningen 
innan mötet, för det blev väldigt snabbt på. Men på den intervjutiden då på en timme, fick 
vi fram en tydlig bild av hennes svårigheter och vad som behövdes byggas på vidare. Efter 
mötet fick vi den där utredningen och det var helt… samma. Så den metoden är väldigt 
bra som vi använder oss av (Verksamhetschef).

6.1.4 ”Credometoden”
Ett ytterligare konkret exempel på att inte låsa sig vid en bestämd metod gäller det utred-
ningsmaterial som man använder för att rekrytera familjehem. Som vi sett tidigare i texten 
menar en av konsulenterna att de här två instrumenten kan gallra bort familjehem som 
inte passar in i den mall intervjuverktygen förespråkar. Med andra ord kan familjehem då 
gå förlorade som för någon klient med en specifik proble matik skulle kunna utgöra den 
kontext som klienten behöver. Inom Credo har man därför valt att inte strikt hålla sig till 
någon av dem, man tar istället delar av de två instrumenten och bygger ett tredje. En av 
konsulenterna beskriver den som ”Credometoden”.

Vi brukar väl ibland säga, för att folk ska förstå vad vi gör, vi brukar säga så här att vi har 
en egen Credometod. Men eftersom vi inte har lyckats beskriva den Credometoden så att 
folk ska förstå vad vi gör så kan man också säga att det är Kälvesten, det är som Kälvesten, 
men vi har inte den här psykologanalysen sen som görs, alltså inom Kälvesten… så vi har 
ju ett annat förhållningssätt kanske, skulle jag påstå, i den bedömningen man gör om de 
är lämpliga eller inte, för vi ser ju mycket till vad familjen har för resurser. Sen så kanske 
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vi inte alltid värderar om det är bra eller dåligt utan det kan vara bra för någon, men det 
behöver inte vara bra för någon annan (Konsulent 2).

Den biträdande verksamhets chefen uttrycker på samma sätt att de vedertagna utred-
ningsverktygen inte fyller de behov som finns. Själv betraktar hon inte heller kontakten 
med familjehemmen som en utredning, snarare som en arbetsprocess där de använder sin 
egen metod kontinuerligt. Frånsett att man är nöjda med det egna instrumentet vittnar 
flera i personalgruppen om att man aldrig lyckats dokumentera vad det är man gör, och 
vad det är i det man gör som ger goda resultat. Någonting som skulle kunna användas 
som en specifik metod vid upphandlingar och kontakt med uppdragsgivare. 

6.1.5 matchningen 
På flera ställen i texten lyfter man inom Credo fram den så kallade matchningen som en 
specialitet, det vill säga den process när klienten ska paras ihop med ”rätt” familjehem. 
Att hitta ett familjehem som passar med en speciell klients behov och önskemål kräver 
ett stort urval familjehem, samtidigt fordras att den samlade personalstyrkan har kunskap 
om varje familjehems styrkor och svagheter, någonting som i ett andra steg kan kopplas 
till organisatorisk storlek. Ju större organisation, desto fler konsulenter, familjehem och 
klienter och som en effekt av det, desto mindre allomfattande kunskap om organisa-
tionens olika delar. En av konsulenterna talar om att ”inom sig ha koll på familjehems-
stocken” (Konsulent 2). Att få den här kunskapen etablerad inom personalgrupp och 
organisation tar flera år. När en av konsulenterna själv kom in i verksamheten uppfattade 
han personalen som åldersstigen. Efter en tid i arbetet förstod han att den långa erfaren-
het kollegorna hade var en av orsakerna till att placeringarna många gånger blev lyckade. 
Man hade helt enkelt en grundmurad kunskap om de familjer organisationen arbetade 
med. 

Flera av Credos medarbetare beskriver ett ständigt tillflöde av familjer som vill arbeta för 
organisationen. Att ha ett stort urval familjer och ett begränsat antal klienter kan dock bli 
ett problem.

För vi har behov av familjer därför att vi behöver kunna matcha rätt. Så att… om vi då 
utreder en familj eller om vi träffar en familj och kommer fram till att vi skulle kunna 
samarbeta med dem så är ju problemet att det kan dröja rätt länge innan de får en place-
ring. Och då… blir det lite tråkigt både för familjerna och oss. Det blir väldigt otillfreds-
ställande att ha många familjer som vi vet är klara och skulle vilja ha en placering och vi 
skulle vilja pröva och så får vi inte dit en placering. Det är jätteotillfredsställande. Så att… 
som det ser ut just nu så har vi många som vi har ligger och väntar och vi säger att ’ja när vi 
är i trakterna kan vi komma förbi och ha ett första möte och sedan får vi se lite grann, och 
så får ni fundera och vi fundera’ (Biträdande verksamhetschef).

6.1.6 Certifiering av familjehemsvården
Om evidensbasering av arbetet har blivit ett alltmer aktuellt tema inom organisationen 
är certifiering ett annat. Inom Credo driver man linjen att den konsulentstödda famil-
jehemsvården ska kvalitetssäkras eller som man säger certifieras, det vill säga att vården 
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måste uppfylla ett visst antal kvalitetskriterier för att räknas som certifierad. För att själva 
skapa ett underlag för kvalitetssäkring går man varje vecka går igenom alla de place-
ringar man har. Var och en i perso nal gruppen redovisar då exakt vilka planer man har 
för respektive placering. Det hela blir till någon form av gemensam kontroll på att ingen 
klient åsidosätts utan att det hela tiden pågår ett aktivt arbete med var och en. Vid sidan 
av den här veckovisa genomgången gör man även en avstämning terminsvis av alla de 
placeringar som avslutats. Här skiljer man på planerade avslut och icke-planerade, där de 
icke-planerade ägnas särskild uppmärksamhet. Man ställer sig frågan om arbetet kunde 
ha lagts upp annorlunda och vad man eventuellt lärt sig genom det oplanerade avslutet.  
De terminsvisa avstämningarna sammanställs i ett nästa steg i årliga förvaltningsberät-
telsen. 

6.2 Styrelsens perspektiv

6.2.1 Evidensbasering
Ordföranden menar att det pågår en diskussion i styrelsen om evidensbasering av det 
egna arbetet. Det finns en önskan om att kunna utvärdera de egna metoderna och visa 
att de ger resultat. Just retoriken kring de evidensbaserade metoderna är någonting som 
man inom Credo allt oftare kommer i kontakt med det bekräftas också från styrelsen. 
Speciellt när organisationen skriver kontrakt med olika uppdragsgivare ställs ofta frågan 
från lokalpolitiker med koppling till det sociala arbetet ”är det här evidensbaserat”. Som 
vi sett tidigare verkar en vilja finnas hos organisationen att utvärdera det egna arbetet, 
dock, menar också ordföranden, har man svårt att se vad det är man ska utvärdera, eller 
snarare vad det är uppdragsgivarna vill ha utvärderat och evidensbaserat. 

Om man nu ska ha det evidensbaserat så får man ju försöka ta reda på vad är det man vill 
ha forskarunderlag på… Jag vill egentligen fråga dem som nu köper tjänsten, SKL och de 
här. Vad tittar ni på, när ni ska köpa upp det här? Är det bara priset, eller vad vill ni? Vad 
vill ni med detta? Och utifrån det då forska (Ordföranden).

Förenat med frågorna om vad det är köparna vill ha forskningsunderlag på, vad det är 
man tittar på och efterfrågar vid upphandlingar, lyfter ordföranden också fram frågor om 
certifiering. Inom styrelsen arbetar man med att hitta fram till vad som anses vara viktiga 
kvalitetsaspekter vid upphandling av familjehemsvård. Som det är idag, menar ordföran-
den, styrs mycket av upphandlingen endast av priset. En tanke man har inom styrelsen är 
att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och Socialdepartementet 
arbeta fram en karta över vilka kvalitetskrav man ska kunna ställa på familjehemsvården. 
De organisationer som uppfyller sådana kriterier kan bli certifierade utförare, oavsett 
sektoriell tillhörig het, det vill säga oberoende av om familjehemsvården utförs av huvud-
män inom ideell, privat eller offentlig sektor. Speciellt när det handlar om små kommu-
ner som många gånger inte har några egna familjehemsenheter, och där kunskapen om 
familjehemsvård är begränsad, där skulle certifieringssystemet ha stor betydelse menar 
ordföranden.



58

6.2.2 Ett svårbeforskat område
Att man för en diskussion om det evidensbaserade arbetet, det bekräftar också den inter-
vjuade styrelsemedlemmen. Samtidigt betonar han på samma sätt som ordföranden att 
det är ett svårbeforskat område där det helt enkelt är problematiskt att skapa forsknings-
baserad vetenskaplig evidens. Det här är en fråga som oroat något inom organisationen. 

Styrelsemedlemmen som under ett helt yrkesliv arbetat som socialläkare, och är väl inför-
stådd med krav på vetenskaplighet, har den personliga åsikten att evidensbegreppet kan 
passa bättre för rent naturvetenskapligt präglad verksamhet. 

För mig som psykiater så kan jag tycka att går man till kirurgi och medicin och sådant, 
ja då är det lätt att göra evidensbaserade undersökningar för där kan man ha ganska få 
parametrar att röra sig med (Styrelsemedlem). 

En naturvetenskaplig ingång till evidensbegreppet ställer han mot det sociala arbetet och 
psykiatrin. 

Där jag menar att när vi närmar oss psykiska och sociala beteenden som man vill så att 
säga behandla på något sätt i samhället så blir det oerhört mycket svårare att verkligen 
evidensbasera och verkligen lägga upp vettiga studier, för det blir så oerhört mycket 
parametrar att bolla med och där jag menar att egentligen är det erfarenheten hos behand-
laren och dennes fallenhet, det är någon vi talar så väldigt lite om. Men jag menar, ta inom 
psykoterapiområdet som jag har jobbat mycket med, den terapeut som får bra allianser 
med den behandlade, den… det är ju väldigt få studier där man verkligen har försökt titta 
på behandlaren och vad är det som får den att få en bra allians och vad kommer ut av den 
(a.a.).

6.2.3 metoder
När styrelsemedlemmen tillfrågas om han tycker att Credos verksamhet styrs av någon 
tongivande metodik menar han att just den konsulentstödda familjehemsvården i sig är 
en metod, där familjehemmet får ett särskilt stöd via konsulenten. Någonting som inte 
förekommer på samma sätt, menar han, inom den offentliga socialtjänstens familjehems-
arbete. 

Man kan ju säga att i mycket av annan familjevårdsverksamhet så placeras en klient via 
den kommunens familjevårdsverksamhet. Och sedan blir det egentligen socialsekrete-
rarna som har placerat klienten som också får försöka att hålla kontakt med, ja egentligen 
klienten. Mycket koncentrerat just på att socialarbetaren har formellt ansvar för den som 
är placerad. Den har ju inget ansvar egentligen för familjen, utan det får mer komma på 
köpet att man naturligtvis vill värna om att familjen ska fungera bra för att klienten ska må 
bra. Men i Credo så är man ju… vill man långsiktigt värna om att familjerna, dels inte ska 
ta skada, men gärna utvecklas i positiv riktning, bli ännu mer… göra erfarenheter och bli 
mer kompetenta (Styrelsemedlem). 

Just den triad som bildas i det här sammanhanget, familjehem, konsulent och ansvarig 
uppdragsgivare, är inte alltid oproblematisk. En erfarenhet styrelse medlemmen gjort är 
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att vissa social-, familjehemssekreterare eller kriminalvårds handläggare störs av att en 
utifrånkommande konsulent bryter in i kontakten mellan uppdragsgivare, placerad och 
familjehem, där de som uppdragsgivare själva vill ha kontrollen.

6.2.4 Större ansvar till klienten
När styrelsemedlemmen fortsätter beskriva den metod Credo arbetar utifrån poängte-
rar han de mer övergripande förutsättningarna och förhållningssätten som kan skapas 
inom den här typen av idéburen verksamhet. Det handlar inte i första hand om att bygga 
verksamheten kring detaljrikt uppbyggda och styrande metoder utan mer om grundläg-
gande synsätt. Ett viktig sådan aspekt som han håller fram är att ”målpersonen”, det vill 
säga den placerade, blir tilldelad ett större förtroende i den här typen av organisationer. 
Han eller hon får ett större ansvar, och det är styrelsemedlemmens erfarenhet att det ofta 
leder till att klienten också tar det ansvaret. Den enskilde individen tillräknas en förmåga 
att själv utvecklas och att hitta vägar fram till en sådan utveckling. Han sätter ett sådant 
förhållningssätt i relation till mer ”manualiserade verksamheter”, som till exempel inom 
socialvården och ännu mycket mer i sjukvården. Inom dessa fält menar styrelsemedlem-
men tilldelas inte den så kallade målpersonen någon egen förmåga och kraft. Det är 
någon utifrånkommande som ska svara för förändringen.  

Medan som sagt, jag tycker många av de här idéburna, man ger mera målpersonen verktyg 
att själv försöka hitta rätt. Naturligtvis, det behövs ju ett visst stöd och styrning för att ge 
ett slags ramar åt… men den ska ändå hitta den själv (Styrelsemedlem).

Vad är det då som styr ett sådant handlande där ett större ansvar förs över på klienten 
själv? Är det de organisatoriska ramarna eller är det personligheten hos den behandlande 
individen. Styrelsemedlemmen tror att mycket ligger hos den individuella behandlaren, 
och att vissa personer passar bättre för ett sådant behandlingsinnehåll än andra. Någon-
stans handlar det om att våga lämna över ett ansvar, och som behandlare stå för att inspi-
rera med idéer. 

 Jag kan sitta inne med en idé om att det här är nog det som är problemet och det här och 
det här vore nog åtgärden vi skulle göra, men man väntar med det, man låter… man kan 
med olika medel kanske hjälpa den som behöver hjälpen att själv upptäcka genom att man 
kan ge lite av styrning med ramar, ska man kalla det att man ger idéer (a.a.).

6.2.5 manual eller flexibilitet
Om behandlaren själv har ett så pass stort ansvar för om klienten kan inspireras att gå 
framåt, var kommer då de evidensbaserade metoderna in, det som man inom styrelsen för 
återkommande diskussioner om, och som tycks bli mer och mer väsentligt att framhålla 
då upphandlingar ska göras? Enligt styrelsemed lemmen intar just metoderna, evidensba-
serade eller inte, en sekundär plats. I Credo, och i de idéburna organisationerna överhu-
vudtaget, det är hans erfarenhet. Här placeras klienten och idéerna i centrum, eventuella 
metoder att lotsa klienten framåt får en underordnad betydelse i syfte att inte låsa in 
idéerna. Det finns en risk, menar styrelsemedlemmen, att en evidensbaserad metod är 
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uppbyggd kring manualer, vilka i sig kan stänga ute andra möjliga vägar som vore bättre 
lämpade. 

Det är just idéer, man låser inte fast sig i ett antingen eller tänkande. Att det antingen är si 
eller så, utan man kan vara öppen för olika möjligheter och att man själv inte… man kan 
tillstå inför sig själv ’att jag begriper inte alltihop, jag är inte omnipotent, jag förstår inte 
allt detta i problemet men vi kan försöka hitta vägar tillsammans’. Man blir mer sökande 
om jag så får säga. Det tror jag kan ligga i många behandlares natur, att det passar inte folk 
som är alltför manualsökande (a.a.).

6.3 Familjevärdarnas perspektiv

6.3.1 Flexibilitet – relation kontra metod
När en av familjevärdarna ombeds beskriva de metoder som hon anser att Credo arbetar 
utifrån sätter hon Credos verksamhet och metod i kontrast till andra organisationer som 
arbetar med familjehemsplaceringar. Till skillnad från Credo, menar hon, så arbetar 
många andra organisationer med färdiga modeller som man vill att familjehemmen ska 
arbeta utifrån. Till de här programmen har man också inom organisationerna knutit en 
fast kader av professioner. 

Men du vet till exempel om man jobbar med ART [Aggression Replacement Training].  Det finns 
många andra sådana program där man redan ifrån början säger att ’vi vill att ni jobbar 
utifrån det här och det här. Vi sätter modellerna, vi gör utredningar, vi har redan fast 
personal där vi genomför de här utredningarna’. Och jag är lite skeptiskt och tror mycket 
på det här med opartiskhet och jag tror mycket på att man ska använda de resurser som 
finns och att det är en trygghet för den som är placerad (Familjehem 1).

Credos arbetssätt, där man i första hand inte utgår från en bestämd metod utan inled-
ningsvis förhåller sig relativt öppen, passar flera av familjehemmen. Det handlar för dem 
om att sätta individen främst, inte en fastslagen behandlings struktur. Det är utifrån den 
placerades individuella svårigheter och behov som man i ett andra steg skapar struktur. 
När strukturen och behandlingsme toden/modellen istället kommer i första hand för 
det också med sig att organisationen många gånger inriktar sig på en speciell målgrupp. 
Man vänder sig till en specifik grupp och behandlar den här gruppen i enlighet med 
en manualiserad behandlingsmodell. Att ta det i omvänd ordning, så som många menar 
att Credo oftast gör, det är något av en särart som kan föra med sig mervärden av olika 
slag. Det finns inom Credo en form av utspridd variation i klient- och patientgrupperna, 
samtidigt en bred arsenal av hjälp- och stödåtgärder som man erbjuder. Klientgrupp 
eller problematik är inte det centrala och grund för ett urval, utan istället varje individs 
specifika problematik, och det är runt den enskilda individen man bygger en vård och en 
familjehemsrelation. 

… i och med det att man inte redan initialt behöver selektera så kommer hela processen 
se annorlunda ut. Om du inte har en process som är helt förutbestämd utan du bara har… 
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istället för att redan ha fasta stödfunktioner så kan du välja stödfunktion utifrån klientens 
problematik, alltså vårdbehov. Då har du ju mycket större bredd på den vård du kan ge, 
utan att du ökar kostnader, i och med att du kan använda dig av resurser som redan finns 
i samhället (Familjehem 1). 

På frågan om den här familjehemsvärden själv arbetar efter någon bestämd metod svarar 
hon: ”jag hoppas att jag inte gör det”. Trots att hon själv är utbildad sjuksköterska försö-
ker hon så långt det är möjligt numer lämna metoderna och istället vara den person i de 
placerades liv som står för att vara ”lugn och trygg”. De ytterligare resurserna söker hon 
efter på annat håll och att det sättet blir ett naturligt sätt för den placerade att gå. 

Att man redan från början försöker tillsammans hitta vägar, så att det blir naturligt, att det 
är ett sätt: ’så här kan jag göra, om jag får problem, de här vägarna kan jag gå och jag vet att 
jag har det här problemet och då kan jag göra så här och så här’ (a.a.).    

När ett annat av familjehemmen talar om skillnader mellan Credo och en företagsorgani-
sation de arbetar mot, kommer de in på hur de båda organisationerna arbetar metodmäs-
sigt. Företaget använder sig av Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Det är också någonting 
som familjehemmet själva nyttjar i sin verksamhet. Den ena familjehemsvärden beskriver 
företagsorganisa tionens arbetsgång som mer strikt strukturerad. Man gör en utredning, 
identifierar de problem som den placerade har, frågar sig vad man kan medicinera och vad 
man kan komma tillrätta med genom beteendeterapi. ”Och då blir det mer styrt utifrån 
att: ’jaha, det här ska vi rätta till genom teckenekonomi och nu ska vi göra si och så’. 
Och där blir det ju en hårdare styrning” (Familjehem 2). Credo beskriver man som ”mer 
mjuka”. Man är noga med att betona att man i begreppet mjuka inte lägger någonting 
negativt, snarare menar man att det handlar om en grundläggande attityd av att stötta. 
”Man försöker hitta lösningar, man försöker ta i problemen men ändå inte gräva ned sig i 
dem, utan vi försöker hitta en framåtvy så att säga” (a.a.). Trots den mjukhet som tillskrivs 
Credo uppfattar familjehemmet att man inom organisationen börjat ställa större krav på 
de placerade, vilket de menar är positivt. Tidigare kunde man ibland tänka att Credo och 
konsulenterna var alltför accepterande på många olika plan. 

Att jobba med två organisationer som dels har olika organisationsformer, dels arbetar 
på lite olika sätt, tycker det här familjehemmet ger dem olika perspektiv. De menar att 
företags- och stiftelseorganisationen kompletterar varandra. 

Jag tycker att jag kan se fördelar av att ha Credo utifrån att de utbildningar och det stöd 
som de ger till oss familjehem, är mer brett på ett annat sätt än vad företaget är, som är 
mer liksom fokuserade på sitt och sin tro om man så säger. Att Credo kan kosta på sig att 
vara lite mer flummiga och hitta andra vägar och andra möjligheter och så. Utan att det 
för den skull blir negativt. Och det är ju också det jag säger att de på något sätt är mjukare i 
sin handläggning av ärendet, utan att vara mesiga. Utan det blir att man verkligen försöker 
hitta någonting bra. Jag menar det gör ju alla, men de gör det på ett väldigt fint sätt (a.a.).
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6.3.2 Brist på metod
Ett annat familjehem pekar på den svårighet de själva upplevt i sitt samarbete med Credo, 
en form av brist på metod. De menar att organisationen kan komma i kläm mellan 
huvudmannens krav på korta kostnadseffektiva placeringar, och familjehemmet och 
klientens behov av långsiktigt stöd och i vissa fall fördyrande insatser. De komplicerade 
placeringar som familjehemmet tagit emot ställer stora krav på dem som familjevärdar 
och därmed stora krav på konsulentens professionalitet. Saknas en grundläggande profes-
sionell kunskap om klientens störningar och de metoder klienten behandlas med uppstår 
det problem. Varken konsulenten eller den placerande socialsekreteraren använder sig av 
en sådan metodik i samarbetet och samtalet med klienten. 

När det gäller ADHD [Attention Deficit/Hyperactivity Disorder] där är det ju väldigt 
viktigt det här med KBT [Kognitiv Beteendeterapi]. Man måste trumma in det här med 
att verkligheten ser ut så här och du har allt att vinna om du handlar på det här viset, och 
gör du på det andra viset är du förlorad. om man inte kan identifiera någonting i deras 
beteende, utan allting är främmande. Då blir det ju hotfullt även för en handläggare om 
man inte har erfarenhet omkring hur vissa sjuka personer fungerar. Och vad som rör sig 
i huvudet och så där. Det är väl en brist som jag kan tycka är alldeles uppenbar, att det 
finns störningar hos människor som handläggare inte har någon träning på att förstå 
(Familjehem 3).

Med så pass svåra placeringar menar det här familjehemmet att det krävs någonting mer 
än det stöd som konsulenten kan ge. De talar om en auktoritet som har en förmåga att 
handskas med den här typen av klienter, det vill säga klienter med psykiatriska störningar. 
De talar om ett behov av professionellt psykiatriskt stöd. Det stödet menar de finns inte 
att få inom organisationen Credo. Stödet måste man söka på annat håll. 

Samtidigt som familjehemmet är kritiska till Credo och den brist på stöd och kunskap 
man visat upp, ser man samtidigt som någonting positivt att Credo inte låser in sig i 
någon form av redan förutbestämd metod eller program förklaring.

Det som talar för Credo, jag kan också vara kritisk mot de här som har en massa program-
förslag där man ska gå igenom olika faser och sedan är man färdig. Det är också en roman-
tik som jag inte alls tycker är tilltalande. Man ifrågasätter den kortsiktighet som de menar 
präglar delar av de metoder som används i behandlingsprogram. --- Det här att man ska 
trumma på med inlärningar som ligger på ett ytligt plan och som styr medvetandet. Det 
är kortsiktigt och det håller inte särskilt länge, utan det handlar om tid, och det nya måste 
få en omedveten förankring och byggas upp där, och sedan bryter det igenom med tidens 
hjälp. Alla processer kan pågå som ett fuskverk. Nu får du ett år på dig och sedan fixar vi 
det här. Så går det inte till (a.a.).
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6.4 Uppdragsgivarnas perspektiv

Genomgående kan man konstatera att uppdragsgivarnas kunskap om den organisation 
man samarbetar med är begränsad. På samma sätt som under de tidigare rubrikerna: 
Credo – värdegrund, Credo – särart och mervärde är uppdragsgivarnas bild av Credo, vad gäller 
teman som; metoder, evidensbasering och kvalitet, diffus. Under intervjuerna beskriver flera av 
uppdragsgivarna att de inte kan identifiera någon bestämd metod i Credos arbete, men 
att det inte heller är viktigt för dem. Man väljer i första hand den här formen av konsu-
lentstödd familjehemsvård för att klienten där sätts i fokus. Metodanvändning kommer i 
andra hand, det handlar snarare om att hitta personer som har erfarenhet och uthållighet 
att ta hand om klienterna. Relationen värdesätts högre än metod.

Någon uppdragsgivare menar att hon kunnat se ett ”sätt att arbeta”, snarare än en uttalad 
metod (Uppdragsgivare 7, socialtjänsten). Då hon beskriver ett sådant arbetssätt poäng-
terar hon konsulenternas förmåga att lyssna på och hämta in synpunkter från alla olika 
parter samt det som visat sig inom en rad områden, det vill säga att Credo har inneboende 
möjligheter att agera flexibelt. 

I linje med att man inte kan identifiera några uttalade metoder, och inte heller söker dem, 
intar flera av uppdragsgivarna en avvaktande inställning till evidensbaseringen av det 
sociala arbetet, och att arbetet ska utföras inom en evidensbaserad praktik (EBP). Har det 
då någon som helst betydelse när man som uppdragsgivare söker ett lämpligt familjehem? 

Inte alls, utan jag är skeptisk. Inte så att jag emot vetenskap och beprövad erfarenhet. Men 
jag är skeptisk om man använder det som ett schablonmässigt sätt, eller garanti för att 
något funkar. För mig är det viktiga vilka personer det är i familjehemmet, vad de har varit 
med om i sitt liv. Vad det har för personliga och mänskliga egenskaper. Det är viktigare än 
evidensbaserade metoder. Sen kan det som en del i att skapa det här förtroendet… om de 
säger att de har visat intresse under lång tid och de har deltagit i detta och de har lärt sig 
detta och de har förstått detta i en den och den metoden eller den modellen, då sorterar jag 
ju inte bort det, men jag söker inte det (Uppdragsgivare 2, socialtjänsten).

6.4.1 EBP – en kvalitetsindikator vid upphandlingar
Som framkommit tidigare i texten tycks frågan om evidensbasering i första hand vara ett 
tema som lyfts fram vid upphandlingar. Evidensbasering blir för lokalpolitikern eller den 
upphandlingsansvarige liktydigt med ett kvalitetsmått, att bedriva vård- och behandling 
baserad på en evidensbaserad metod förväntas vara en garant för god vård. Som framgått 
i intervjuerna med uppdragsgivarna, det vill säga de personer som i praktiken arbetar 
med organisationerna och med de placerade intar frågan om evidensbaserade metoder 
i synnerhet och metoder i allmänhet en undanskymd plats. Man väljer den klientstödda 
familjehemsvården i första hand för att klienten sätts i fokus. För dem handlar det om att 
finna personer som tillsammans kan skapa förutsättningar för klientens välbefinnande. 
Man söker inte en metod som ska lägga saker och ting till rätta, man söker som någon av 
dem säger: ”kreativa relationer”.  
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7 diskussion

En utgångspunkt för den här studien har varit att belysa den idéburna organisationen 
Credo utifrån tre olika perspektiv. Centrum, och informanter i en sådan ansats har varit 
de anställda inom Credo, Credos uppdragsgivare samt de familjehem som arbetar med Credo. 
Flera begrepp som i olika sammanhang kopplas till de idéburna organisationerna och 
deras socialt inriktade verksamheter har varit i fokus, begrepp som till exempel särskilda 
kvaliteter, särart, mång fald av värdemässiga och metodologiska utgångspunkter. Utifrån de skilda 
aktörernas tankar och uppfattningar om Credo satt i relation till de olika begreppen har 
en övergripande målsättningen varit att fånga in hur de intervjuade (1) beskriver organisa-
tionens värdegrund och hur man menar att värdegrunden yttrar sig i en praktisk verksam-
het? (2) Uppfattar aktörerna någon form av särart i organisationens arbete, hur beskriver 
de den och vad för den i så fall med sig av eventuellt mervärde? (3) Hur beskriver man 
de metoder som Credo bedriver sitt arbete utifrån och hur menar man att organisationen 
förhåller sig till frågor om evidensbasering och kvalitet?

7.1 Värdegrunden

I Hultén & Wijkströms undersökning från 2006 gjorde man försök att utifrån några 
organisationsföreträdares horisont ringa in de idéburna organisationernas speciella profil, 
det vill säga sådant som representanterna själva ansåg skilde dem från andra organisa-
tioner inom liknande fält. I undersökningen var just värdegrunden någonting man 
ofta pekade som särskiljande. När Credos värdegrund i den här studien uppmärksam-
mas utifrån de olika aktörernas perspektiv framträder helt naturligt lite olika bilder. Ett 
genomgående kännetecken verkar vara att organisationens egen bild av värdegrunden är 
tämligen samstämmig, men ju längre bort man kommer från Credos kärna, desto otydli-
gare blir bilden. 

7.1.1 det icke-vinstdrivande, en bas i värdegrunden
Som vi sett i det empiriska materialet lyfter flera av de praktiskt yrkesverk samma fram 
den icke-vinstdrivande formen som en helt central del av värdegrunden och samtidigt 
någonting som i en förlängning, och enligt dem själva, har betydelse för hur arbetet i 
organisationen fungerar. Också inom styrelsen framstår det icke-vinstdrivande som en 
grundsten. Vid sidan av att klienten alltid ska sättas i centrum, menar ordföranden att 
den ideologiska basen, det vill säga att man inte ska göra en ekonomisk vinst på medmän-
niskors problematiska livssituationer, är det helt igenom tongivande. 

För flera i personalgruppen har organisationsformen framstått som allt viktigare ju längre 
tid de arbetat inom Credo. Kanske kan ett sådant konstaterande delvis kopplas till den 
markerade ökning av andelen vinstdrivande organisationer som arbetar med en socialt 
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inriktad verksamhet (Einarsson & Wijkström 2007; Johansson 2002; SCB 2006; Svedberg 
& Olsson 2010; Trydegård 2001; 2005). Ju fler aktörer som finns inom det gemensamma 
fältet, desto tydligare blir kontrasten mellan den egna organisationen och andra. En sådan 
konkurrens situation kan rimligen föra med sig att den egna profilen görs tydligare, både 
inåt i organisa tionen och utåt i förhållande till medtävlare på en marknad. Här blir den 
egna organisationens icke-vinst drivande form ett fundament och samtidigt något som 
tydligt särskiljer från de privata företagen. Ju skarpare konkurrenssituation som råder, 
desto mer markerat målas den egna profilen upp. En sådan tankemodell går i linje med 
det som Kondra & Hinings (1998) samt Friedland & Alford (1991) beskriver. De menar i 
motsats till teorierna om likriktning (DiMaggio & Powell 1983), att olika organisationer 
verksamma inom ett gemensamt fält, har möjligheter till, men kanske framförallt, behov 
av att betona sin särprägel och speciella profil. Genom att lyfta fram och förstärka det 
unika i den egna organisationen skapas förutsättningar för att tilldelas strålkastarljus och 
bli synlig – organisationen kan bli attraktiv på en marknad.

I Credo finns personal med yrkeserferanhet från olika samhällssektorer. Någon har 
erfarenhet av att ha arbetet i ett privat vård- och omsorgsbolag. Han sätter Credos 
verksamhet i förhållande till det vinstdrivande företaget. I en sådan jämförelse menar 
han att det framkommer tydliga skillnader i hur markerad en policy eller värdegrund kan 
vara, och i vilken utsträckning de yrkesverksamma bär med sig värdegrunden i sitt arbete. 
I Credo menar han, finns en vilja men också ett uppdrag att bedriva och främja den 
konsulentstödda familjehemsvården, det är som han säger ”… lite större än att bara… få 
klienter och dra in pengar”. 

En annan sida av denna värdegrund kopplar de Credoanställda till namnet; Credo, det vill 
säga ”jag tror på dig”, eller som verksamhetschefen utrycker det: ”Alltså att vi tror på att 
alla människor kan förbättra sin situation”. Här handlar det om ett konkret förhållnings-
sätt till de personer man möter i verksamheten; klienter, familjevärdar och uppdrags-
givare. Några familjehem återger den här grundhållningen. De menar att det finns en 
vilja inom organisationen att behandla de man kommer i kontakt med på samma sätt, 
oberoende av om man representerar uppdragsgivarna, familjehemmen eller är boende i 
ett familjehem. 

Dock finns i det empiriska materialet avvikande uppfattningar. Flera familjehem menar 
att Credos värdegrund – i betydelsen att man tror på alla människors förmåga att föränd-
ras – ger uttryck för någonting som gäller i stort sett alla som arbetar med människovår-
dande. Det är alltså inte någonting som på något sätt särskiljer Credo från andra organi-
sationer. Något hem hävdar vidare att en organisation inte bör ge uttryck för en sådan 
värdegrund där en koppling lätt kan göras mot, som de beskriver det: ”… doktriner om 
människan som en andling resurs…”. De menar att värdegrunden blir till en friserad 
fasad som kan skapa intryck av att det existerar olika former av transcendenta resurser, 
i organisationen och hos klienten. Famijehemmets egna erfarenheter av kontakten med 
Credo är någonting helt annat, eller som de utrycker det: ”men egentligen talar det för 
motsatsen”. Det vill säga det finns inga sådana resurser i organisa tionen. 
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7.1.2 Vikten av att välja varsamt
Flera aktörer, såväl inom organisationen som på olika avstånd, betonar verk samhetschefens 
betydelse för att värdegrunden i Credo ”lever”. Verksam hetschefen var själv med som en 
av grundarna och menar att alla de som var med vid starten utgick från samma grund-
syn. En av de nuvarande styrelse med lemmarna har också funnits med under hela Credos 
existens. När han gör försök att beskriva kärnan i Credos arbete beskriver han verksam-
hetschefens betydelse och hur hon har en ”tilltro till att de [placerade] kan förändras”.  
Verksamhetschefen och värdegrunden blir på sätt och vis synonymer.  

Verksamhetschefen själv poängterar att det tar tid att bli delaktig och ”bärare” av värde-
grunden. Att välja rätt medarbetare är inte lätt. I ett av familje hemmen, som arbetar både 
med Credo och ett vinstdrivande företag, ställer man sig frågan om det är olika person-
ligheter som söker sig till icke-vinstdrivande samt vinstdrivande organisationer. När de 
ser skillnader i hur konsulenterna från respektive organisation agerar har de funderat över 
om människor som söker sig till de idébaserade organisationerna redan står på någon 
form av ideologisk bas, en värdegrund som de lutar sig mot och som de i den idébaserade 
organisationen har möjlighet att ge uttryck för. 

Rose-Ackerman (1996) menar utifrån sin forskning att man inom de idébaserade organi-
sationerna lägger ned stora ansträngningar när nyanställningar ska genomföras. Det 
handlar om att hitta chefer och yrkesverksamma som delar organisationens vision och 
värdegrund så att man i personalgruppen arbetar utifrån en samstämmig ideologisk 
bas. Existerar en sådan samstämmighet och delad vision finns också möjligheter för de 
anställda att ge uttryck för de personliga värderingarna i arbetet. 

Inom Credo finns exempel på de svårigheter som kan uppstå vid anställningar, och hur 
olika ”organisationskulturer” inte är helt enkla att foga samman.  I Credo har man erfaren-
het av hur tidigare yrkesverksamma inom den kommunala socialtjänsten fått anställning 
inom organisationen, men snart själva kommit fram till att de ”inte förstod sig på rollen”. 
Också familjehemsvärdar uppfattade hur de här konsulenterna ”… styrde och ställde på 
ett myndighets utövande sätt”. Austin & Classen (2008) beskriver den formella, rollorien-
terade organisationskul turen som de menar ofta präglar den offentliga välfärdsproduk-
tionen. Viktiga beståndsdelar i en sådan kultur är hierarkier och tydliga roller. I kontrast 
till den här hierarkiskt präglade organisationskulturen ställer de en kultur som tydligare 
betonar det informella, relationer och lagarbete. Austin & Classen (a.a.) liksom Smith 
& Lipsky (1993a) kopplar den här senare typen av kultur till de idébaserade organisatio-
nerna.   

7.1.3 Att dela värdegrund skapar utrymme för flexibilitet
Rose-Ackerman (1996) menar att en delad värdegrund skapar förutsättningar för en 
arbetssituation med mindre kontroll och styrning, samt i en förlängning en troligt högre 
kvalitet. Just avsaknaden av kontroll är det flera i Credos personal grupp som lyfter fram, 
och hur denna grundinställning påverkar arbetet och i ett nästa steg de aktörer som de 
arbetar med. Grundhållningen eller atmosfären av ”frihet” poängteras av 
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verksamhetschefen och hur hon menar att styrelsen agerar i förhållande till henne och 
den biträdande verksamhetschefen, och av arbetsgruppen i hur arbetsledningen förhåller 
sig till dem och deras praktik. Konsulenterna talar om en frihet i arbetet som skapar 
möjligheter till att, som någon säger, ”vara generös – med pengar, men framförallt med 
tid och engagemang”. Flera av aktörerna, såväl credoanställda, uppdragsgivare som familje-
hemsvärdar återkommer gång på gång till begreppet flexi bilitet, och kopplar det till en rad 
olika områden inom Credo. Just en sådan uppfattning lyfter Smith & Lipsky (1993a) fram 
för att karaktärisera det typ av välfärd som produceras i de idébaserade organisationerna. 
De menar att möjligheten till flexibilitet i de här organisationerna är mångdubbelt större 
jämfört med både offentlig välfärdsproduktion och välfärd skapad i privata företag. 

De anställda beskriver hur den här frånvaron av kontroll och styrning i arbetssituationen 
skapar möjligheter till att vara anpassningsbar. ”Vill vi och har vi möjlighet och ser ett 
behov så kan vi vara flexibla och hjälpa klienten i olika former av situationer som de 
[socialtjänsten] inte kanske skulle göra” (Konsulent 2). Också familjehem uttrycker sig 
kring dennna förmåga till anpassning, inte minst när det handlar om extra ekonomiska 
resurser till den placerade. Något hem framhåller det exeptionella i att Credo kan ställa 
upp med extra ekonomiska resurser. Ett annat hem framhåller på liknande sätt Credos 
välvilja när det handlar om ekonomi men menar samtidigt att det privata företag man 
också samarbetar med agerar på samma sätt. Också några uppdragsgivare beskriver 
organisationen Credo i mer allmänna ordalag som ”…flexibel i sitt handlande”.

7.2 Uppdragsgivarna 

Om man återknyter till teorierna utarbetade av Kondra & Hinings (1998) samt Fried-
land & Alford (1991), det vill säga att organisationer inom ett gemensamt organisatoriskt 
fält både har behov av och möjligheter till att tydliggöra sin särart kan det framstå som 
problematiskt hur vagt många uppdragsgivare uppfattar Credos värdegrund och speciella 
profil. Om man sammanfattar de intervjuresultat som lyfts fram tidigare i rapporten kan 
man i tabell 2 konstatera att bara hälften av uppdragsgivare känner till att Credo är en 
icke-vinstdrivande organisation. Även om dessa resultat inte är generaliserbara ger de en 
antydan om hur kunskapen ser ut bland ett utsnitt uppdragsgivare. Här ska man också 
minnas att dessa uppdrags givare har, eller nära inpå i tid, har haft placeringar inom Credo, 
och alltså samarbetar med organisationen. Hur kunskapen ser ut bland olika huvudmän 
och upphandlare i allmänhet, det vill säga presumtiva köpare av Credos tjänster, det kan 
man bara spekulera i. Vad man bör notera här och vad som också framgår av tabell 2 är 
att kunskapen om Credo som en icke-vinstdrivande organisation företrädelsevis finns 
hos de uppdragsgivare som var med när placeringen till Credos familjehem genomfördes. 
Tre av de totalt fyra uppdragsgivare som genomförde placeringen känner till att Credo 
arbetar icke-vinstdrivande.
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Satt i relation till den här bristande kunskapen hos uppdragsgivarna kan man på flera 
ställen i det empiriska materialet också framskymta en viss otillfreds ställelse hos de 
credoanställda över oförmågan att marknadsföra sig själva. 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över uppdragsgivarnas kunskap och uppfattningar om Credo, 
avseende organisationens värdegrund, namnets betydelse och den icke-vinstdrivande organisations-
formen.

Uppdrags-
givare

Var med 
och 
placerade 
klienten

Vet vad 
namnet 
står för

kan redogöra 
för värde-
grunden

känner till 
att det är 
en icke-
vinstdrivande 
organisation

Visar sig 
värdegrunden 
i det praktiska 
arbetet?

4 av 8 0 av 8 1 av 8 4 av 8 3 av 8
1 Nej Nej Nej Nej Nej
2 ja  Nej Nej ja ja
3 Nej Nej Nej Nej Nej
4 ja  Nej Nej ja Nej
5 Nej Nej Nej Nej ja
6 ja Nej Nej Nej Nej 
7 ja  Nej ja ja ja
8 Nej Nej Nej ja Nej

Om man i ett nästa steg utifrån tabell 2, går vidare för att ytterligare ringa in i vilken 
utsträck ning uppdragsgivarna kan uttolka eller på något sätt redogöra för Credos värde-
grund i stort, vid sidan av att man arbetar icke-vinstdrivande, visar det sig att bara en 
av åtta uppdragsgivare har en sådan kunskap. Ingen av uppdragsgivarna känner till vad 
namnet Credo står för. Som framgått är det just namnet Credo som verksamhetschefen 
lyfter fram för att ge en fingervisning om organisationens värdegrund. 

Under intervjuerna fick så småningom alla uppdragsgivare Credos värdegrund samt 
utgångspunkter förklarat för sig, och i tabell 2, den sista kolumen ges en samlad bild över 
hur uppdragsgivarna uppfattar kopplingen mellan värdegrunden, så som den uttrycks 
ovan, och det praktiska arbetet. Det vill säga om uppdragsgivarna urskiljer att en sådan 
värdegrund på något sätt tar sig uttryck i det praktiska arbete de möter. Som resultaten 
visar menar tre av åtta uppdrags givare att man kan identifiera värdegrunden i Credos och 
familje hemmens praktiska verksamhet. Någon talar om organisationen som förtroende-
skapande i både värdegrund och praktik. Andra pekar på förmågan till flexibilitet, inte 
minst när det handlar om att utjämna och bistå med ekonomiska medel. Istället för att 
sätta de ingångna ekonomiska avtalen med uppdragsgivaren i centrum, väljer man inom 
organisationen att fokusera den placerade klientens behov. Ytterligare någon visar på den 
förmåga organsationen och konsulenterna har att på ett likvärdigt sätt uppmärksamma 
och lyssna på alla parter under en pågående placering. 
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7.3 Familjehemmen

Om man på liknande sätt som bland uppdragsgivarna i tabell 2 gör en samman fattande 
beskrivning av familjehemmens kunskaper och uppfattningar om Credo visar sig i tabell 
3 både likheter och skillnader i förhållande till uppdragsgi varna. På samma sätt som bland 
uppdragsgivarna är kunskapen om vad namnet Credo står för högst begränsad, medan 
sex av sju känner till att Credo är en icke-vinst drivande organisation. I kolumn tre visar 
resultaten att fem av sju familjehem i stora drag kan redogöra för Credos värdegrund, 
däremot menar bara tre av sju att en sådan värdegrund visar sig och kommer till uttryck i 
det praktiska arbetet. 

Tabell 3. Sammanfattande tabell över familjehemmens kunskap och uppfattningar om Credo, 
avseende organisationens värdegrund, namnets betydelse och den icke-vinstdrivande organisations-
formen.

Familje-
hem

Vet vad 
namnet 
står för

kan redogöra 
för värdegrun-
den

känner till att det 
är en icke-vinstdri-
vande organisation

Visar sig värde-
grunden i det 
praktiska arbetet?

1 av 7 5 av 7 6 av 7 3 av 7
1 Nej ja ja ja
2 Nej ja ja ja 
3 Nej ja ja Nej
4 ja ja ja Nej
5 Nej Nej Nej ja
6 Nej ja ja Nej
7 Nej Nej ja Nej 

Ett av familjehemmen med en sådan uppfattning beskriver den respekt organisationen 
visar de placerade och familjehemmen. Ett annat hem talar om organisationens grundläg-
gande likavärdesprincip och hur den tar sig uttryck i den praktiska verksamheten. Precis 
som uppdragsgivarna lyfter också familjehemmen fram att Credo många gånger möter 
upp och fyller olika ekonomiska behov.

7.4 Värdegrund, särart, mervärde

Inledningsvis i det här avsnittet beskrev jag hur bilden av Credos värdegrund var relativt 
tydligt och samstämmig när de Credoanställda och styrelsen stod som avsändare. Bilden 
tycks bli mer diffus ju längre bort från organisationens kärna man kommer. På samma 
sätt blir även avtrycken av en eventuell särart, och kopplad till den, ett mervärde, mindre 
skarp. 

Som vi sett är den icke-vinstdrivande formen en bas när värdegrunden berörs och på 
samma gång det som i en förlängning, utifrån Credos perspektiv, har stor betydelse för 
den praktiska verksamhetens profil. Enligt Rose-Ackerman (1996) är det just en delad 
värdegrund som lägger grunden till en arbetssituation med mindre av kontroll och 
styrning, samt som en följd av det, en troligt högre kvalitet. I Credos fall blir den delade 
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värdegrunden, där en särskild tyngd ges åt att vara icke-vinstdrivande, den plattform som 
kan skapa den frihet i arbetssitua tionen som flera i personalgruppen beskriver. ”Friheten” 
bidrar till att de anställda kan generera olika former av ”utrymmen” där de har möjlig-
het att inom skilda områden agera flexibelt. ”Utrymmet” blir samtidigt det område där 
mervärden har möjlighet att skapas. 

En illustration av en sådan kedja utifrån Rose-Ackermans teorier (1996) kan beskrivas på 
följande sätt.
















Med utgångspunkt i den delade värdegrunden och det utrymme det skapar för flexibilitet 
och anpassning samt i ett nästa steg mervärden, menar någon i personalgruppen att det 
sociala engagemanget kan sättas främst, det är inte de ekonomiska ramarna som styr. Man 
beskriver hur man kan anpassa arbetsbördan och behöver då inte kompromissa med vårdens kvali-
tet. Såväl arbetsledning, konsulenter och styrelse inom Credo, som uppdragsgivare och 
familjehem beskriver hur organisationen är generösa i ekonomiskt hänseende men framförallt 
med tid och engagemang. Hänsyn kan tas till varje enskild individ och behandlingen planeras 
utifrån individens speciella behov. Samtidigt pekar flera aktörer på de likavärdesprinciper som 
är verksamma inom organisationen, någonting som bland annat påverkar klienternas 
förhållande till organisationen. Någon annan menar att driftsformen skapar ett tryggt 
arbetsklimat som i slutändan kommer de olika intressenterna till del. Upplevelsen av att 
inte behöva pressas till att ta in många placeringar och ”göra vinst”, för med sig att man 
slipper kompromissa med den vård och det stöd man ger. Kvaliteten i arbetet får komma 
främst. 

Genom ”utrymmet” och de mervärden av tid och engagemang det skapar finns troligen 
också förutsättningarna att ta sig an de ”svåra placeringar” som Credo tar emot men många 
andra organisationer säger nej till. Det här är enligt Salamon et al. (2000) ett utmärkande 
drag för många idébaserade organisationer. 

Bilden ovan kring värdegrund, särart och mervärde bör samtidigt ställas mot dels 
uppdragsgivarnas, dels familjehemmens uppfattningar. Som vi sett i tabell 2 och 3 
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här ovan menar bara tre av åtta uppdragsgivare att värdegrunden tar sig uttryck i den 
praktiska verksamheten. Bland familjehemmen är motsvarande uppgifter tre av sju. 

7.5 Ett flexibelt förhållande till metodanvändning

I styrelsen har man iakttagit hur arbetsledningen, det vill säga verksamhetschefen och 
biträdande verksamhetschef aktivt arbetar med att handplocka medarbetare till det 
praktiska konsulentarbetet, någonting som går i linje med Rose-Ackermans teorier (1996). 
En av styrelsemedlemmarna menar att man till verksamheten försöker få individer som 
”… inte vill arbeta enligt mekaniska modeller…”.  Det här uttalandet sätter fingret på 
ett ytterligare tema som återkommit under intervjuer med credoanställda, familjehem och 
uppdragsgivare, det vill säga frågan om hur Credo förhåller sig till metodanvändning och i 
ett nästa steg organisationens relation till diskursen om evidensbasering. 

Flera familjehem beskriver Credos arbetsmetoder som just flexibla och någonting som 
kan föda ett merväde. Trots den systemteoretiska basen och det lösningsfokuserade 
arbetssättet utgår man i organisationen inte från en bestämd metod. Man arbetar specia-
liserat mot bara familjehem men agerar inom denna specialisering med en bred arsenal 
insatser. Någon skildrar hur man istället för att ställa metoden i centrum väljer att utgå 
från den placerade klienten, och de behov han eller hon har. Någon i personalgruppen 
talar om ett förhållningssätt som innebär att ”vi kan acceptera många sorters lösningar”, 
någon annan menar att ”vi arbetar inte fyrkantigt”. 

Också familjehemmen pekar på detta särdrag hos Credo. Flera av dem jämför med hur 
många privata företag, som de också arbetar med, istället sätter både metod och målgrupp 
i centrum – i motsats till individen. Det vill säga att man utgår från en bestämd metod 
och finner lämpliga målgrupper som har förutsättningar att lämpa sig för den behand-
ling metoden fokuserar. I Credos fall menar många, är grunden däremot individen och 
relationen, där relationen efter hand utgör bas för val av metod. 

7.6 Organisationsstorlek

Som vi sett i det empiriska materialet arbetar många av familjehemmen med både vinst-
drivande och icke-vinstdrivande familjevårdsorganisationer. Flera familjehem beskriver 
skillnader de kunnat iaktta i hur organisationerna arbetar och agerar. Dock menar många 
att skillnaderna inte alltid kan kopplas till driftform, det vill säga om organisationen 
har ett vinstsyfte eller inte. Snarare menar man att det är organisationens strukturella 
uppbyggnad och framförallt storlek som har betydelse.

Inom Credo pågår en diskussion om man bör växa som organisation eller om man ska 
vara kvar på en nuvarande nivå. Ett allmänt intryck utifrån intervjuerna verkar vara att 
både Credoanställda och familjehem talar om organisationsstorlek som en viktig faktor 
till att den vård och behandling man ger kan hålla en hög kvalitet. Ett konstaterande 
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som gå i linje med Salamon et al. (2000) vilka menar att just småskaligheten i sig kan 
lägga grund för en högre grad av lyhördhet i förhållande till klienterna. En av konsulen-
terna, med erfarenhet av socialt arbete i ett stort privat företag, pekar på den nuvarande 
mindre organisatio nens fördelar. Den skapar en tryggare arbetssituation och den innebär 
samtidigt att man kan ta sig tid till varje enskilt familjehem och klient. Den biträdande 
verksamhetschefen visar på den mindre organisationens fördelar vad gäller närhet, 
möjlighet att påverka och att vara involverad. 

Även representanter från styrelsen pekar på faran med att organisationen skulle växa sig 
för stor. Ordföranden menar att det finns en rad områden där Credo skulle kunna expan-
dera men att det samtidigt finns en fara i detta: ” vi skulle kunna bli hur stora som helst, 
så att vi kan bli dåliga”. Också den intervju ade styrelsemedlemmen pekar på faran med 
en för stor arbetsgrupp. Genom att begränsa verksamheten och antalet anställda skapas 
förutsättningar till att, som han säger ”bevara det goda utrymmet”, där familjehem och 
klienter får den tid och det engagemang de behöver, men där också arbetsgruppens 
medlemmar kan hjälpas åt, kommunicera och lära av varandra.

Likaså lyfter, som vi sett, familjehemmen fram organisationsstorlek som en styrande 
faktor på hur samarbetet med organisationen fungerar, och hur kvaliteten påverkas. Ett 
famijehem återger ett konkret exempel på hur en liten organisation han arbetat med blivit 
uppköpt av ett stort vård- och omsorgsföretag och hur verksamheten, från organisatio-
nens sida därefter försämrats. Han vet inte själv vem han ska ha kontakt med på organi-
sationen, förutom den ursprungliga konsulenten, och knappt heller konsulenten själv vet 
besked. Han beskriver hur det tidigare mindre företaget, i och med uppköpet, har blivit 
”mer ett businessföretag”. Språkbruket och agerandet hos den ursprungliga konsulenten 
har förändrats och familjehemsvärden själv menar att den bakomliggande organisationen 
påverkar hur den enskilde konsulenten fungerar. 

Också andra familjehem tar upp liknande teman, där organisations storlek, snarare än 
organisationform har betydelse. Det vill säga att den vinstdrivande företagsformen eller 
den icke-vinstdrivande stiftelseformen, i sig inte inverkar på det stöd och det engagemang 
organisationen ger. Det handlar i större utsträckning om det mått av närhet och överblick 
som organisationens struktur och storlek kan skapa eller förhindra.  

7.7 Evidensbasering, en väg mot legitimitet?

När styrelsemedlemmen ovan använder uttrycket ”mekaniska modeller”, och att den 
personal man önskar inom organisationen inte i första hand bör bygga sitt arbete kring 
sådana modeller, kopplar det på ett indirekt sätt mot diskussionen om det sociala arbetets 
kunskapsbas och frågan om en evidensbaserad praktik (EBP). Mycket i Credos verksam-
het tycks gå i motsatt riktning mot att arbeta med avgränsade metoder. En grundläggande 
utgångspunkt är istället flexibilitet, där en anpassning riktas mot varje enskild individ. 
Relation verkar vara viktigare än metod.
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En grundläggande målsät tnin  g från statsmaktens sida är att det sociala ar bet et i stör re 
utsträc kning ska bygga på en vet enskapligt säkerställd kun sk ap – arbetet ska bedrivas med 
utgångspunkt i en evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen 2000). De mekaniska modeller 
som styrelsemedlemmen talar om kan på sätt och vis jämföras med den utifrånstyrda 
modell av en evidensbaserad praktik som Bergmark & Lundström (2006) beskriver. I 
en sådan modell kont rolleras det sociala arbetet med hjälp av standardiserade riktlinjer 
(Rosen & Proctor 2002). Modellen ställer Bergmark & Lundström (2006) i kontrast till en 
inifrånstyrd, där socialarbetarna själva svarar för att identifiera och inhämta rätt kunskap. 

7.7.1 ”är de metoder ni arbetar med evidensbaserade?”
Flera i både personalgruppen och i styrelsen talar om det ”tryck” som finns kring dessa 
frågor. Allt vanligare blir det att uppdragsgivare i olika upphandlings sammanhang ställer 
frågan om Credos arbete bygger på en evidensbaserad metod. Man skulle kunna beskriva 
det som att en norm är under uppbyggnad inom vilkens ramar det sociala arbetet ska 
bedrivas. Utfästelser om evidensbaserade metoder blir här vägar mot att vinna legitimitet. 

Som vi sett tidigare menar DiMaggio & Powell (1983) samt Meyer & Rowan (1977) att 
verksamheter inom ett organisatoriskt fält, just med utgångs punkt i dess strävan efter 
legitimitet, riskerar att mer och mer börja likna varandra. Man talar om att så kallat 
isomorfa processer uppstår där en eventuell särart ersätts av likriktning. För att överleva, 
utvecklas och vinna gehör måste organisationer som verkar inom det gemensamma fältet 
utifrån ett sådant perspektiv visa upp en legitimerande form. DiMaggio & Powell (1983) 
återger några sådana yttre mekanismer som kan skapa den här typen av homogenitet, 
där antingen staten och/eller professionerna själva många gånger fungerar som motor. 
Författarna talar bland annat om tvång och så kallat norm-tryck, där det först nämnda 
kan innebära olika krav från uppdragsgivare inom stat/kommun på organisationernas 
verksamhetsinriktning och inre struktur. Det normativa trycket kan bland annat innebära 
att endast en grupp med specifik utbildning har rätt att utföra vissa bestämda arbets-
uppgifter eller verksamheter. Här spelar också den vetenskapligt grundade kunskapen en 
viktig roll. Bara den verksamhet som i olika utsträckning utgår från en evidensbaserad 
kunskap vinner full legitimitet. Genom sådana krav försvagas en informell legitimitet 
hos konkurrerande yrkesgrupper eller verksamheter, utan förankring i en vetenskaplig 
kunskap  (Larson 1977; Hellberg 1978; 1991; 1995; 2002; Freid son 1994, 2001).

Här kan samtidigt göras kopplingar till Johansson (2002) som menar att  just staten har 
en helt avgörande roll i fråga om att påverka och forma de idéburna organisa tioner nas 
agerande. Först och främst genom den lagstiftande makten men även i kraft av att tillhan-
dahålla de resurser organisationer inom fältet efterfrågar. 

Ett tydligt exempel på ett sådant inflytande är den så kallade Överenskommelse som formu-
lerats mellan Regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommu ner 
och Landsting (Regeringen 2008a, 2008b), samt i regeringens proposition 2009/10:55 En 
politik för det civila samhället. I båda dessa dokument betonas de idéburna organisationerna 
och deras betydelse för den svenska välfärden. Man talar bland annat om organisatio-
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nerna som ett ”själv ständigt alternativ till offentlig sektor” (Proposition 2009/10:55:51), 
med dess ”särart” och ”särskilda kvalitet” (Regeringen 2008b:36). Samtidigt varnar man 
i propositionen för risken att organisationerna närmar sig offentlig sektor alltför mycket 
och att de därmed kan förlora sin självständighet och särart.

7.8 Två utvecklingslinjer 

Man skulle utifrån texten ovan kunna identifiera två linjer som löper inom det sociala 
arbetet. Dels Evidenslinjen, det vill säga det övergripande kunskapsut vecklings  projekt, där 
forskningsbaserad kunskap, evidensbaserade metoder och en evidensbaserad praktik är 
helt centrala. Dels Särartslinjen, där man önskar ett större engagemang från de idébaserade 
organisationerna och den särart som där sägs existera. En särart som inom sig kan bära 
med sig någon form av mervärde. 

Med utgångspunkt i de ovan angivna teorierna kring evidens (Bergmark & Lundström 
2006; Oscarsson 2009; Sackett et al. 1997; Sackett et al. 2000), samt teorierna kring 
isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977) och särart (Friedland & 
Alford 1991; Kondra & Hinings 1998) kan frågan ställas om de två linjerna – evidenslinjen 
och särartslinjen är förenliga? Kan en evidenslinje och en särartslinje existera gemensamt och 
på samma premisser i ett välfärdssamhälle? Kanske! Kanske inte! Eller bör särartslinjen 
placeras i en egen kategori, fri från krav på evidensbaserad metod? Vilka blir följderna om 
evidenslinjen blir en dominerande norm, dräneras då särartslinjen på särart – skapas likrikt-
ning? Utifrån det empiriska materialet i denna studie går det att utläsa tendenser till att 
evidenslinjen mer och mer utgör riktmärke, och styr särartslinjen. Vilka effekter det kommer 
att ge på de idébaserade organisationerna och deras förväntade särart samt på mångfalden 
i det sociala arbetet, det återstår att se. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Konsulenter, verksamhetsledning och styrelse
1/ Bakgrund (konsulenter, verksamhetsledning)
a) Vad heter du?
b) Vilken ålder har du?
c) Vilken grund- och vidareutbildning har du?
d) Vilka vidareutbildningar har du fått genom Credo?
e)Hur länge har du arbetat inom ett socialt arbete?
f) Hur länge har du arbetat inom Credo?
g)Finns någon uttalad kompetensutvecklingsplan för dig här på Credo?
h) Anser du vara viktiga kompetenser för att arbeta inom ett socialt arbete? 
i) Vilka kompetenser efterfrågar ni när ni anställer a/ konsulenter b/ familjevärdar?
j) Varför har du valt att arbeta inom Credo? Hur ser din väg ut till Credo?
k) Hur skulle du beskriva de målgrupper Credo vänder sig till?

1/ Bakgrund (Styrelse)
a) Vad heter du?
b) Vilken ålder har du?
c) Hur länge har du arbetat i Credos styrelse?
d) Hur kommer det sig att du arbetar i Credos syrelse? – drivkrafter? - Hur ser din väg ut 
till Credo?
e)Vilka tidigare erfarenheter har du av ett socialt arbete, (ett arbete likt det Credo utför)?
f) Har du uppdrag i andra styrelser inom ideell sektor?
g) Har du uppdrag i andra styrelser inom privat sektor? (Företagsvärlden) (vinstdrivande 
företag)

- Är det några skillnader i att arbeta som styrelseledamot i en ickevinstdrivande och en 
vinstdrivande organisation? 
- Vilka skillnader tycker du är mest slående?
- Hur fungerar maktförhållandet inom Credo – det vill säga vem eller vilka är det som 
driver verksamheten i en bestämd riktning – styrelse ELLER verksamhetsansvariga? Var 
ligger tyngdpunkten?

h) Som styrelseledamot – vad anser du vara viktiga kompetenser för att arbeta inom ett 
socialt arbete likt det arbete Credo bedriver? 
i) Som styrelseledamot – i vilken utsträckning är du med vid anställning av personal till 
Credo? Vilka kompetenser efterfrågar ni när ni anställer a/ konsulenter b/ familjevärdar?
j) Hur skulle du beskriva de målgrupper Credo vänder sig till?
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2/ Metoder evidens och kvalitetssäkring
a) Man brukar alltmer tala om att det sociala arbetet bör bedrivas utifrån s.k. evidensba-
serade metoder, känner du till en sådan diskussion och i vilken utsträckning har ni inom 
Credo kommit i kontakt med och berörts av den diskussionen? 
b) Skulle du säga att Du själv eller organisationen Credo arbetar efter någon bestämd 
metod, evidensbaserad eller en metod som mer skulle kunna liknas vid en uttalad arbets-
metod? Hur skulle du beskriva en sådan metod?

3/ Organisatorisk uppbyggnad och finansiering
a) Hur skulle du beskriva att den här organisationen (Credo) är uppbyggd - organiserad?
b) På vilka punkter tycker du att den skiljer sig från andra typer av organisationer som du 
arbetat inom, rent organisatoriskt. 
c) Hur är verksamheten finansierad? 
d) Har Credo någon uttalad vision för de närmaste fem åren? Hur skulle du beskriva den 
här visionen?

4/ Värdegrund, särart, mervärde
a) Man brukar ibland tala om idébaserade organisationer – att organisationer arbetar 
utifrån en speciell värdegrund antingen uttalad eller outtalad. Finns det inom Credo 
någon fastställd och uttalad värdegrund? 
b) Hur har den här värdegrunden tagits fram, arbetats fram?
c) Hur skulle du beskriva att den här värdegrunden tar sig uttryck i det praktiska arbetet 
med familjevärdarna och med de boende i familjehemmen?
d) Man talar ofta om att de idébaserade organisationerna inom den ideella sektorn och 
dess sociala arbete innehåller någon form av särart. Kan du säga att det inom Credo finns 
en sådan särart? Hur skulle du i så fall beskriva den? 
(Metoder, organisering, resurser, perspektiv, idé och vision samt sammanhang).
e) En sådan här särart menar många även sägs skapa ett mervärde. Kan du beskriva vilka 
uttryck ett sådant mervärde skulle ta sig inom Credo?

f) Man brukar också tala om att det finns vissa bestämda regler som en organisation 
måste följa. Vilka lagar och regler menar du att ni behöver vara medvetna om och följa 
inom Credo. 
g) Kan det finnas en konflikt mellan å ena sidan den uttalade/ickeuttalade värdegrunden 
och de regler och lagar Credo måste hålla sig till och följa?
h) Man talar många gånger om kvalitet inom det sociala arbetet. Vad betyder det här 
begreppet kvalitet för dig i det sociala arbetet du är verksam?
i) Använder Credo sig av några speciella kvalitetssystem för att mäta standarden den 
verksamhet ni bedriver?

5/ Det organisatoriska fältet - relationer
a) Vilka kontakter och relationer har ni med organisationer verksamma inom det här 
fältet socialt arbete?
Privata vård- och omsorgsbolag samt offentlig sektors liknande verksamheter?
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b) Hur fungerar kontakten med uppdragsgivare och andra organisationer verksamma 
inom fältet? Privata vård- och omsorgsbolag samt offentlig sektors liknande verksamhe-
ter?
c) Hur skulle du beskriva ett ärendes gång, från en första kontakt med uppdragsgivaren 
till placering i ett familjehem – och även kontakt efter placeringen har upphört?

Uppdragsgivare
1/ Bakgrund
a) Vad heter du?
b) Vilken ålder har du?
c) Vilken grund- och vidareutbildning har du?
d) Hur länge har du arbetat inom ett socialt arbete?
e) Det här med familjehemsvård i olika former, är det någonting som växer eller håller sig 
den här typen av insats på en jämn nivå.

2/ Placering inom Credo
Du har ju en placering inom Credo, får jag fråga:
a) Hur länge har du arbetat med Credo som samarbetspartner?
b) Hur upptäckte du Credo och att Credo arbetar med konsulentstödd familjehemsvård?
c) Ar det du som gjort placeringen i Credo, eller har du tagit över ett sådant ärende?
d) Hur länge har du arbetet med placeringar i familjehem?

3/ Andra familjehemsplaceringar
a) Har du andra familjehemsplaceringar än de inom Credo?
b) Har du också placeringar inom andra organisationer som arbetar med just konsulent-
stödd familjehemsvård?
c) Tycker du att Credo och den familjehemsvård som de bedriver skiljer sig från andra 
typer av organisationer som du arbetar med där det handlar om att placera klienter i 
familjehem? Hur skulle du i så fall beskriva att de skiljer sig?
d) Vad innebär den konkret för dig, den här typen av familjehemsvård som Credo bedri-
ver?
Blir det någon skillnad för dig som socialsekreterare när det gäller relationen till familje-
hemmet eller till klienten som är placerad.   

4/ Metoder evidens och kvalitetssäkring
a) Man talar mer och mer om kvalitet inom det sociala arbetet. Vad betyder det här 
begreppet kvalitet för dig i arbetet med familjehem och att placera klienter i familjehem?
b) Man brukar också alltmer tala om att det sociala arbetet bör bedrivas utifrån s.k. evidens-
baserade metoder. Är evidensbaserade metoder en viktig ingrediens när du söker familje-
hem? I vilken utsträckning tar du med sådana kriterier när du söker placeringar för den 
här typen av klienter?
c) Skulle du säga att du uppfattat att organisationen Credo arbetar efter någon bestämd 
metod, evidensbaserad eller en metod som mer skulle kunna liknas vid en uttalad arbetsme-
tod? Hur skulle du beskriva deras arbetssätt?
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5/ Värdegrund, särart, mervärde
a) Man brukar ibland tala om att den här typen av idébaserade organisationer arbetar utifrån 
en speciell värdegrund. En sådan värdegrund kan ju vara mer eller mindre tydligt uttalad. 
Är den värdegrund som Credo arbetar utifrån någonting om du känner till? Hur skulle 
du beskriva den?
(CREDO – jag tror, på dig. Att man på olika sätt, oavsett vilken förhistoria klienterna 
har, vill visa att man tror på människan som ska placeras i ett familjehem).
b) Uppfattar du att den här värdegrunden på något sätt visar sig i deras verksamhet? 
Tycker du att den visar sig så tydligt att man kan säga att den särskiljer Credo från andra 
verksamheter inom det här fältet?
c) Man talar också ofta om att de här idébaserade organisationerna inom den ideella 
sektorn, och det sociala arbete man bedriver innehåller någon form av särart. Det vill 
säga, att det är någonting speciellt med den typen av arbete. 
d) Har du uppfattat någon sådan särart inom Credo om du jämför med andra företag eller 
organisationer som arbetar med familjehemsplaceringar? 
e) Hur skulle du i så fall beskriva den?  
(Metoder, organisering, resurser, perspektiv, idé och vision samt sammanhang).
f) En sådan här särart menar många även sägs skapa ett mervärde. 
Tycker du att det finns något sådant mervärde inom Credo?
g) Hur tar sig den i så fall utryck inom Credo?
I förhållande till dig, till familjehemmet, till den placerade
g) Är det några speciella kompetenser ni efterfrågar när ni söker efter familjehem?
Vilka kompetenser?
h) Varför väljer man som uppdragsgivare att placera klienter inom den här typen av famil-
jehem? 
Pris, Kvalitet, Speciellt förhållningssätt hos familjehemmen inom Credo, 
i) Vad är det man förväntar sig av den konsulentstödda familjehemsvården inom Credo, 
och tycker du att förväntningarna infrias?  

Familjehem
1/ Bakgrund
a) Vad heter du?
b) Vilken ålder har du?
c) Vilken grund- och vidareutbildning har du?
d) Hur länge har du arbetat med att vara familjevärd?
e) Har du annan erfarenhet av socialt arbete?
f) Hur kom du i kontakt med Credo? Hur engagerades du som familjehem inom Credo?
g) Varför valde du att arbeta med Credo och inte med någon annan organisation?

2/ Metoder evidens och kvalitetssäkring
a) Man talar mer och mer om kvalitet inom det sociala arbetet. Vad betyder det här 
begreppet kvalitet för dig i arbetet som familjevärd?
b) Du som arbetar som familjehem i samarbete med Credo, uppfattar du att de arbetar 
efter någon bestämd metod? Hur skulle du beskriva en sådan metod?
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3/ Erfarenhet av andra organisationer
a) Har du också andra placeringar där du samarbetar med andra organisationer som 
arbetar med konsulentstödd familjehemsvård?
b) Har du arbetat med andra organisationer tidigare?
c) Uppfattar du att det är någon skillnad att samarbeta med Credo jämfört med andra 
organisationer? Hur skulle du i så fall beskriva att de skiljer sig?

4/ Värdegrund, särart, mervärde
a) Man brukar ibland tala om att den här typen av idébaserade organisationer som Credo är 
arbetar utifrån en speciell värdegrund. En sådan värdegrund kan ju vara mer eller mindre 
tydligt uttalad. Credo framhåller ofta sin speciella värdegrund, kan du på något sätt ringa 
in vad den värdegrunden står för? 
(CREDO – jag tror, på dig. Att man på olika sätt, oavsett vilken förhistoria klienterna 
har, vill visa att man tror på människan som ska placeras i ett familjehem).
b) Uppfattar du att den här värdegrunden på något sätt visar sig i deras verksamhet och i 
förhållande till dig som familjevärd och i förhållande till den placerade? 
c) Hur visar den sig?
d) Tycker du att den visar sig så tydligt att man kan säga att den särskiljer Credo från 
andra verksamheter inom det här fältet? 
e) Man talar också ofta om att de här idébaserade organisationerna inom den ideella 
sektorn, och det sociala arbete men bedriver innehåller någon form av särart. Det vill 
säga, att det är någonting speciellt med den typen av arbete. 
Har du uppfattat någon sådan särart inom Credo? 
Hur skulle du i så fall beskriva den?  
(Metoder, organisering, resurser, perspektiv, idé och vision samt sammanhang).
f) En sådan här särart menar många även sägs skapa ett mervärde. I första hand i förhål-
lande till klienten men också i förhållande till dig som familjevärd.
Uppfattar du något sådant mervärde inom Credo? 
Hur tar sig den i så fall uttryck i förhållande till den placerade och i förhållande till dig?
g) Vad är det du som familjevärd förväntar dig av det här samarbetet med Credo (den 
konsulentstödda familjehemsvården) inom Credo? 
Tycker du att förväntningarna infrias?  
g) Utifrån ditt perspektiv, vilka brister uppfattar du i Credos verksamhet?
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Enheten för forskning om det civila samhället publicerar forskningsresultat från olika 
större projekt och uppdrag. Vi har en skriftserie, en särtrycksserie och en arbets
rapportserie. Arbetsrapportserien avser främst att ge möjlighet att publicera delrapporter 
och delresultat från större studier, aktuella kunskapsöversikter och upp satser. 
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Två tidsmässigt parallella skeenden kan iakttas inom det sociala arbetet. 
Å ena sidan pågår en process mot att höja arbetets kvalitet. Helt 
centralt är här att den sociala praktiken ska styras genom enhetliga 
riktlinjer och bygga på vetenskaplig, forskningsbaserad kunskap. En 
form av standardisering som initialt har riktats mot den kommunala 
socialtjänsten, även om arbetet i ideell och privat sektor också har 
berörts. Å den andra sidan kon trakterar stat, kommuner och landsting ut 
alltmer socialt inriktad verksamhet på alternativa utförare i idébaserade 
organisationer och på företag. En förhoppning finns om att dessa 
verksamheter ska bidra med ökad metodologisk och värdemässig 
mångfald. Inte sällan tillskrivs just de idébaserade organisationerna en 
särart som i sig sägs kunna skapa mervärden och som i en förlängning 
skulle utgöra grunden till en efterfrågad pluralism. Hur förhåller man 
sig i en socialt inriktad idébaserad organisation när de här två parallella 
utvecklingslinjerna möts, när förväntningar om särart och pluralism 
korsas av krav på standardisering och en evidensbaserad praktik? 

I rapporten Utrymme för flexibilitet får vi följa hur verksamma inom Credo, 
familjehemsvärdar som arbetar för Credo samt uppdragsgivare som anlitar 
Credo, utifrån sina tre specifika perspektiv beskriver Credos verksamhet. 
Hur tar sig värdegrunden uttryck i det praktiska arbetet, beskriver man 
någon form av särart i Credos verksamhet och vad för den i så fall med 
sig av eventuella mervärden? Hur beskriver man de metoder som Credo 
arbetar med och hur förhåller man sig till frågor om evidensbasering och 
kvalitet?
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