
  

!  
Ersta Sköndal Högskola 
Institutionen för socialvetenskap 
Socionomprogrammet 210 hp 
  

   

   
  

  
  
  
Socialsekreterares erfarenhet av arbetet med privata utförare vid  
placeringar av barn. 
En kvantitativ undersökning 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Natalie Mahama & Miriam Thorvaldsson 
Examensarbete i socialt arbete, 15 hp, SOC 63, VT15  
Handledare: Anders Kassman 
Examinator: Lars Svedberg 



Sammanfattning 
Syftet med  denna studie var att genom en kvantitativ ansats med enkäter som datainsamlings metod ta 
reda vad socialsekreterare har för upplevelser i frågor som rör ansvarsfördelning när privata utförare 
används vid placeringar av barn. Vi har tittat på vad socialsekreterare har för upplevelser och 
erfarenheter av möjlighet till insyn, kontroll och uppföljning samt hur de upplever kvalitén på insatser 
påverkas när privata utförare används vid dessa placeringar. Vi har prövat två hypoteser som 
formulerats utifrån valda teorier om organisation som byråkratisk och hierarkisk, samt som målstyrd 
och rationell, och därefter samlat in empiri och sammanställt vår data och resultat.  
Utifrån resultatet har vi kunnat konstatera att det finns en stor variation i hur socialsekreterare 
upplever sina möjligheter till makt och myndighetsutövning i konsulentstödda placeringar av barn 
samt insatsernas kvalité. Analysen av upplevelserna visar en komplexitet och stora skillnader i hur 
maktförhållandet kan utspela sig i ansvarsfrågor, ansvarsfördelning och metoder beroende på både 
kommun och socialsekreterare i fråga.  
Baserat på resultatet som analyserats och diskuterats gentemot teorier om kunskapens makt, 
inflytandet av organisationens regler och rationella mål, legal kontroll och en tydlig struktur har 

studiens resultat visat att de två utgångshypoteserna endast till viss del kunnat bekräftats.  
 
Nyckelord: konsulenstödda placeringar, myndighetsutövning, upplevelser, makt, insyn, kvalitet,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  



Förord 
Först och främst vill vi tacka varandra för ett fint samarbete. Vi vill verkligen av hela våra hjärtan 
tacka våra nära och kära som stöttat oss hela vägen och stått ut med oss under uppsatsskrivandet.  
Vi vill rikta ett stort TACK till alla våra respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät samt till 
alla chefer som bidragit med den kontaktinformation som vi efterfrågat. Utan er skulle denna studie 
varit omöjlig att utföra.  
Sist men inte minst vill vi även tacka våra medstudenter Melise Nordstrand & Johanna Kumblad som 
har hjälpt oss och bidragit med förslag och idéer. Tack!  
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Inledning 
Socialnämnden i varje kommun har enligt lagen det övergripande ansvaret för planering, kontroll och 
uppföljning av placerade barn. Placeringar av barn utanför ursprungshemmet kan uppstå när föräldrar 
eller vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets behov eller då barnet är en fara för sig själv och sin 
omgivning. Detta kan då medföra att barnet blir aktuell för en placering på kort eller lång sikt. Med 
stöd i socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga kan ett barn bli placerat hos en släkting eller 
närstående, i ett familjehem, jourhem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Dessa familjehem 
kan rekryteras och anställas direkt av kommunen men även genom att kommunen anlitar privata 
utförare i form av konsulenter och företag som får i uppdrag att rekrytera, anställa, och bedriva 
vårdinsatsen. I de fall där privata utförare anlitas har socialnämnden enligt lag fortfarande alltid det 
övergripande ansvaret och en skyldighet att ingå avtal med alla familjehem. När det däremot kommer 
till frågor som rör ansvarsfördelning har det dock framkommit att det ibland uppstår oklarheter mellan 
privata utförare som bedriver vård i familjehem och socialnämnden (Socialstyrelsen, 2013; SOU 
2014:3).  
 Uppkomsten av privata utförare inom socialtjänstens organisering och de medföljande 
konsekvenser av dessa kan ses i förhållande till den existerande utvecklingen mot en ökad 
specialisering inom socialtjänsten. Professorer i socialt arbete Åke Bergmark & Tommy Lundström 
(2005) menar att utvecklingen av olika organisationsformer inom socialtjänsten pekar mot en 
specialiseringstrend. Denna trend innebär en ökad organisatorisk uppdelning hos socialtjänsten inom 
respektive huvudområde och avgränsade klientgrupper, där mottagnings- och utredningsverksamheter 
är skilda från arbetet med verkställandet av insatser och behandlingsarbete. Specialiseringstrenden 
visar på en utveckling som är allt annat än enhetlig där uppdelningarna skiljer sig från kommun till 
kommun, något som innebär en risk för den organisatoriska helhetssynen (Bergmark & Lundström, 
2005).  
 Hans Bengtsson, docent i statsvetenskap & Anna Melke, journalist, forskare och fil. dr i offentlig 
förvaltning (2014) skriver att ett sätt att definiera begreppet privatisering är att se det som en rörelse 
bort ifrån det heloffentliga alternativet vilket innebär offentlig reglering, finansiering och produktion. 
Ett sätt för detta att ske är när offentliga tjänster läggs på privat entreprenad. Privatisering som 
fenomen har även bidragit till en professionalisering inom området vilket har lett till att ett stort antal 
privata verksamheter har etablerats som ett mellanled mellan socialtjänsten och familjehemmen (SOU 
2014:3).  
 Anna Hollander, professor i rättsvetenskap med inriktning mot socialt arbete (2005) menar att 
privatisering i sig ofta blir en respons på en många gånger bristande och ständigt expanderande 
offentlig förvaltning. Dessa privata utförare är attraktiva för familjehem då de bland annat utlovar 
extra stöd till familjehemmet under uppdraget, något som också bidragit till att familjehem väljer att 
anlitas av privata konsulenter framför kommunerna direkt.  
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2014:3) har behov av att hitta familjehem varit under 
ständig ökning då antalet placeringar har ökat vilket inneburit en större kostnad för socialnämnden. 
Ersättningen till familjehemmen har även höjts i och med att socialtjänsten numera i relativt stor 
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utsträckning anlitar privata utförare. Detta kan i sin tur resultera i att socialnämnden befinner sig i en 
svår position där de tvingas anlita tjänster av de privata verksamheterna, samtidigt som de ska granska, 
stödja och utöva tillsyn över dem (SOU 2005:81; SOU 2014:3). 

Problemformulering 
Det kan uppstå en del problematik i de situationer där delar av socialtjänstens verksamhet 
konkurrensutsätts genom att privata aktörer anlitas vid placeringar av barn, framförallt när det uppstår 
brist på tillgång till kommunens egna familjehem. I och med att den offentliga myndighetsutövning 
och dess beslutsfattande omfattar både processen fram till ett beslut, och även konsekvenserna av 
beslutet menar Hollander (2005) att det blir svårt att fördela ansvaret till andra aktörer. Ett 
placeringsbeslut där privata utförare anlitas kan innebära att det uppstår en oklarhet vid 
ansvarsfördelning och roller mellan kommunen och de privata utförarna. Konsekvenserna som då kan 
uppstå är bristande insyn ifrån kommunens sida, då den övergripande kontrollen och uppföljningen 
påverkas och i sin tur kan bidra till minskad rättssäkerhet för det placerade barnet. 
Att dela upp utredningsprocessen och blanda in olika aktörer försvagar förutsättningar för att 
beslutsprocessen blir professionell och rättssäker. Ett helhetsperspektiv på utredningsprocessen är 
viktig ur en professionell synvinkel och processen av att samla in fakta är lika avgörande som 
bedömnings- och beslutsprocessen (Hollander, 2005). 
 Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF, 2013) håller med och poängterar att  
konsekvenserna av bristen på insyn och kontroll från socialnämnd, innebär en ökad risk för barn som 
är i särskilt behov av stöd. De menar att det är kvalité och rättssäkerhet som riskerar att påverkas 
negativt när en stor del av ansvaret läggs på de privata utförarna utan att avtal upprättas om ansvars- 
och rollfördelning  
 Utifrån lagstiftningen är det socialnämnden som har det övergripande ansvaret att utreda, ha insyn 
hos, och följa upp de placerade barnet. Det är sedan socialsekreterare som i praktiken införlivar dessa i 
arbetet med placeringar av barn och i kontakt med konsulenter och privata utförare genom sin 
myndighetsutövning. I arbetet med placeringar befinner sig socialsekreteraren i en unik ställning där 
de måste förhålla sig till de befintliga juridiska och organisatoriska ramarna, men där arbetet även 
påverkas av egna professionella erfarenheter och upplevelser då lagar och författningar har oklarheter 
och tolkningsutrymme. Arbetet styrs även av politiska agendor och tillgång eller brist på ekonomiska 
resurser. Därför kan frågan ställas hur socialsekreteraren upplever sin möjlighet till att följa upp, 
kontrollera och försäkra en god kvalitet då vissa arbetsuppgifter och en del av ansvaret delegeras 
vidare till privata utförare.  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Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur socialsekreterare upplever sin myndighetsutövning när privata 
utförare används vid barnplaceringar. Vi vill också titta på hur socialsekreterare upplever att kvalitén 
på insatser påverkas när privata utförare används vid placeringar av barn. Detta kommer vi göra 
genom en kvantitativ studie där metoden för datainsamling består av enkäter. Studien kommer att 
pröva två hypoteser som har formulerats utifrån valda teorier. 

Begreppsförklaring 

Barn 
Den definition av barn som förekommer i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1 kap 2 § är 
följande: “med barn avses varje människa under 18 år “. 
 
Hem för vård eller boende (HVB), familjehem & jourhem 
Enligt Socialtjänstförordningen (SoF, SFS 2001:937) 3 kap. 1 §, lyder definitionen för HVB: ”med 
hem för vård eller boende avses ett hem som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening 
med ett boende”. Statens institutions styrelse (SiS) är huvudman i de HVB för unga som behöver 
särskilt noggrann tillsyn enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 
1990:52) 12 §. 
 Enligt definition i SoF (SFS 2001:937) 3 kap. 2 §, avses ett familjehem vara: “ett enskilt hem som 
tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vuxna för vård och omvårdnad och vars 
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. 
 Med jourhem avser SoL (SFS 2001:453) 6 kap. 6 § tredje stycket: “ett enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård eller fostran”. 
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2014:3) är gränserna otydliga mellan definitionen av 
familjehem och HVB. Det förekommer också att ett begränsat antal familjehem bedriver HVB-
liknande verksamheter. 

Konsulenter och privata utförare 
Med begreppet privata utförare menas privata verksamheter eller privata företag som förmedlar 
familjehem eller vårdplatser på ett HVB (SOU 2014:3). Då vi vill förtydliga att det är konsulenter och 
icke-offentliga verksamheter som ingår i vår studie, har vi valt att använda ordet privata utförare som 
ett samlingsbegrepp för alla typer av konsulentstödd verksamhet.  

Konsulentstödda placeringar av barn 
När vi i studien pratar om konsulentstödda placeringar av barn finns det en bakomliggande förståelse 
av att alla barnplaceringar är “privata” per definition och inte innebär någon form av institutionell 
placering förutom i vissa fall där statens institutionsstyrelse (SiS),  placerar barn i tvångsvård eller 
behandling. Begreppet konsulentstödda placeringar innebär insatser och uppdrag som sker i 
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samverkan med privata utförare rörande placeringar av barn vilket inkluderar konsulentstödda- 
familjehem, jourhem och HVB-verksamheter 

Myndighetsutövning 
Det finns ingen enhetlig definition på begreppet myndighetsutövning men begreppet har definierats 
som ”beslut eller andra åtgärder, som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande 
till medborgarna” (Prop 1971:30 s.331). 
 Myndighetsutövning har även förklarats som “...utövning av en befogenhet att bestämma om vissa 
förhållanden. Denna befogenhet kan grunda sig på ett konkret beslut av regering eller riksdag men 
framför allt på stadganden i den offentligrättsliga lagstiftningen, som bemyndigar eller ålägger 
myndighet att agera på visst sätt” (SOU 2010.29, s.102). 

Bakgrund 

Historisk utveckling 
Under en lång tid har Sverige som land varit under stor utveckling och förändring. Från 1970-talet till 
mitten på 1990-talet började arbetslösheten i Sverige öka samtidigt som köpkraften minskade på grund 
av bland annat nedskrivning av valutavärdet. Det var under nittiotals-krisen som den svenska 
välfärdsmodellen kom att utmanas eftersom både nya ekonomiska- och socialpolitiska strukturer 
började omorganiseras. En strategi som fanns innan nittiotals-krisen var att anställningar främst 
gjordes i den offentliga sektorn men efter 1993 började samma system införas för anställningar i både 
offentlig och privat sektor via rationaliseringar, effektivisering och en rörlig valutakurs (Bergh, 2013; 
Magnusson, 2006). 
 Marknadsanpassningen av offentlig verksamhet innebar att ett mer affärsliknande förhållningssätt 
med ekonomiska fördelningsprinciper av resurser blev mer aktuellt än de demokratiska 
fördelningsprinciperna. Medborgarna benämndes  kunder eller brukare och kommunerna blev mer 
betraktade som tjänsteproducenter än förvaltare av gemensamma resurser (Hollander, 2006). 
Under perioden 1995 till 2005 femdubblades antalet företag som anlitades av kommunen inom 
äldrevårdsomsorg, handikappade och individ- och familjeomsorg och enligt statistiska centralbyrån 
har det under det senaste decenniet blivit mycket vanligare att delar av kommunens uppgifter och 
verksamhet läggs ut på entreprenad genom att tjänster av privata aktörer köps in (Berggren & 
Glanzelius, 2007). 
 Välfärdspolitiken har på så vis länge influerats av privata lösningar och marknadsekonomiska 
modeller. Den offentliga sektorn har varit under stor förändring då man delegerat bort och 
avinstutionaliserat delar av betalsystem, förändringar i organisations-former och inom den offentliga 
förvaltningen försökt att förtydliga den styrande och kontrollerande delen. Även implementeringen av 
socialtjänstlagen har på grund av denna utveckling konkurrensutsätts vilket man exempelvis kan se i 
de förändringar som gjordes 1993 med syfte att stimulera kommunerna till att lägga ut sina 
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verksamheter på entreprenad för att höja möjligheterna för ett mer effektivt användande av samhällets 
resurser (Hollander, 2005). 
 När det gäller kommunala barn och ungdomshem avvecklades först ett stort antal under början av 
1970-talet och när efterfrågan senare steg under 1990-talet var det stor brist på vårdplatser på 
institution för barn. Lösningen på problemet blev då en utveckling av privata vårdanordnare och 
utförare som täckte upp bristen. Detta skedde trots att den statliga utredningen av fosterbarn 1974 
rekommenderade att kommunerna skulle ta över huvudansvaret för all barnhemsvård. Privatiseringen 
av HVB blev då snabbt växande och redan under början av 2000-talet räknade man ut att ca 80 
procent av institutionsvården för barn och unga drevs av privat regi (SOU 2014:3). Denna statistik 
kom dock att ändras då kommunerna fick ansvaret för ensamkommande barn år 2006. I dagens läge är 
nästan hälften av alla barn och unga privat placerade i HVB och som en följd har socialtjänsten arbetat 
mer och mer med upphandling av vårdplatser. I takt med den höga efterfrågan av placeringsformer för 
barn har både antalet privata aktörer ökat men även kostnaderna för familjehemsvården som nästan 
fördubblats under de senaste tio åren (SOU 2014:3). 
 De förändringar och reformer som skett inom lagstiftning och som varit betydelsefulla för 
välfärdens utveckling under 1990-talet är kommunallags-reformen 1992, handikapp reformen 1994 
och ändringarna i socialtjänstlagen 1998. Dessa reformer har bland annat påverkat relationen mellan 
den enskilde och de sociala myndigheterna men också förändrat handlingsutrymmet mellan staten och 
kommunerna (Hollander, 2006). 
 Då det kommer till barn och placeringar utanför hemmet har Socialstyrelsen utvecklat författnings 

samlingar som utgår ifrån gällande lagar och förordningar i SoL (SFS 2001:453) och LVU (SFS 

1990:52). Dessa författningar innehåller föreskrifter som är bindande regler, men också allmänna råd 

och rekommendationer för hur lagar och föreskrifter ska tillämpas (SOSFS 2014:6). 
Det finns idag bland annat två aktuella föreskrifter som socialsekreterare vid handläggning av 
placeringar av barn följer vilka är Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som 
gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 
(SOSFS 2012:11). 

Privatisering av socialtjänstens verksamhet ur ett juridiskt perspektiv 
Anna Hollander (2005) skriver om privatisering av socialtjänstens verksamhet och om de rättsliga 
villkoren för att överlämna utredningar inom individ och familjeomsorg på privata aktörer. Hollander 
(2005) menar att det kan uppstå en del problematik då socialtjänsten konkurrensutsätts. Den offentliga 
myndighetsutövningen och beslutsfattandet omfattar både processen fram till ett beslut och även 
konsekvenserna av beslutet vilket gör att det blir svårt att fördela ansvaret till andra aktörer.  
  

Att dela upp utredningsprocessen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i olika funktioner, 
menar jag, försvagar snarare än stärker förutsättningarna för en professionell, rättssaker och 
demokratisk offentlig beslutsprocess. Ur ett professionellt perspektiv betonas också̊ en helhetssyn på̊ 
utredningsprocessen. Faktainsamlings fasen är i det sammanhanget lika viktig som bedömnings- och 
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beslutsfasen (Hollander, 2005, s. 222). 

Hollander (2005) resonerar om både problemet med att dela upp myndighetsutövningen på andra 
aktörer men visar också förstående för fenomenet, då hon menar att privatiseringen i sig ofta blir en 
respons på en många gånger bristande och ständigt expanderande offentlig förvaltning. På grund av att 
begreppet myndighetsutövning är oklart finns det utrymme för olika tolkningar och verkställande på 
olika områden. De uppgifter inom socialtjänsten som kan privatiseras måste bedömas i sin rättsliga 
kontext och på grund av fördelningspolitiska eller sociala rättviseskäl kan ingen helt förespråka 
marknaden (Hollander, 2005). 
 Bergmark & Lundström (2005) skriver att specialisering inom socialtjänsten tas ett steg längre 
inom barn- och ungdomsenheterna genom en fördelning av arbetsuppgifter som är kopplad till en 
enskild individ. Inom dessa enheter är det mycket vanligt att personalen i samma arbetsgrupp har 
specialiseringar inom t.ex. utredningsarbete och familjehemsfrågor. Detta kan betyda att övergång till 
att anlita privata utförare också ses som en del i organisationens specialisering och kan betraktas som 
en fördelning av arbetsuppgifter snarare än ett överlämnande av ansvar och arbetsuppgifter som 
egentligen kan handla om myndighetsutövning.  
 Sedan 1980-talet har statens regleringar av kommunal verksamhet minskat och kommunerna har 
fått större möjligheter att själva bestämma över sitt sätt att utföra och organisera sin verksamhet. Detta 
har lett till att socialtjänstens organisering idag visar mindre enhetlighet i sin organisation där 
utvecklingen går mot en ökad specialisering som i sin tur innebär en risk för den viktiga 
organisatoriska helhetsyn (Bergmark & Lundström, 2005). 
  

 … de allra flesta klienter kommer i kontakt med en socialtjänst med långtgående specialisering och att 
en klar majoritet av socialarbetare inom socialtjänsten arbetar specialiserat. Helhetssyn i organisatorisk 
mening, vilket faktiskt fortfarande utgör en bärande princip i lagstiftningen, är med andra ord i 
praktiken nästan helt avskaffad (Bergmark & Lundström, 2005, s. 142). 

  

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att använda oss av organisationsteorier för att undersöka hur erfarenheter och upplevelser 
av myndighetsutövning i konsulentstödda placeringar av barn kan analyseras. Då syftet är att 
undersöka socialsekreterares värderingar och upplevelser är det intressant att beakta hela 
sammanhanget och den organisatoriska strukturen som socialsekreterare är en del i och vilket utgör 
utgångspunkten för och är styrande i deras arbete. Dessa teorier behandlar två olika typer av 
organisationsmodeller som rör byråkrati, kunskap som makt och organisation som ett rationellt och 
målstyrd instrument. 

Den byråkratiska, hierarkiska modellen 
Enligt Max Webers byråkratiska teori presenteras byråkratin med sin rationalitet och tekniska struktur 
som den ideala organisationen, överlägsen andra typer av organisering. Den legalistiska och rationella 
ordningen är det som möjliggör maximal effektivitet genom att regler följs och arbetet sker inom 
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organisationens strukturerade ramar. Den byråkratiska organisationens grund vilar på formell makt och 
auktoritet, regler och kontroll genom hierarkier och tydlig struktur där varje nivå har en specifik 
uppgift som den sköter (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008).  
 Den formella makt och auktoritet, som också beskrivs som legal kontroll, grundas på regler och 
handlingsplaner som är objektiva, opartiska och opersonliga. Denna makt skiljer sig från makt som 
uppstår på grund av personliga karismatiska ledaregenskaper eller dominerande gruppers traditionella 
rättigheter (Hatch, 2000). Enligt denna teori är organisationens regler och hierarki det bästa sättet att 
kontrollera och strukturera arbetet som görs (Svensson et al., 2008 ). Weber menar att det är den 
byråkratiska organisationsmodellen som är bäst anpassad för det moderna samhället med sina 
komplicerade tekniska utveckling och sin utvecklade ekonomi. Organisationen fungerar som en 
förebild att jämföra andra organisationer mot, en idealistisk bild och norm som gör det möjligt att 
upptäcka andra organisationers eventuella avvikelser (Abrahamsson, 2000).  
 Den byråkratiska organisationen innebär i grund och botten styrning genom makt eftersom den 
bestämmer över vad som anses vara nödvändig information samt besitter tekniska och praktiska 
kunskap och expertis. Kunskap är makt och därmed har byråkratin också makt. Byråkratins makt 
uttrycker sig genom dess samlade inflytande av kunskap, och formen den tar i praktiken. Detta 
inflytande kan utövas mot organisationens omgivning och mot överordnad. Men denna makt måste 
alltid sättas i en kontext och dess inflytande beror på omständigheterna (Abrahamsson, 2000).“Makt 
betyder sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation, trots motstånd. Auktoritet 
skall betyda sannolikheten för att en order med ett bestämt innehåll åtlyds av vissa bestämd 
personer” (Weber, 1983, s. 37) 

Den målstyrda, rationella modellen 
Organisationer som utför uppgifter som efterfrågas av samhället kan uppfattas som redskap eller 
instrument som ska användas för att uppnå samhällets önskade och specifika mål. När organisationer 
ses som ett instrument, beskrivs mål och dess samband som en process där man kartlägger 
handlingarna mellan resultat och önskemål (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005). 
Organisationsstruktur betraktas som ett verktyg där utvecklingen kan ske på ett planerat och 
kontrollerat sätt för att förbättra effektiviteten och för att bättre stämma överens med de uttalade 
målen. Organisationens struktur består av utbytbara delar som kan ändras separat för att öka 
effektiviteten på helhet utan att andra delar berörs. Förändringar sker avsiktligt och som en direkt följd 
av maktinnehavarens planer och mål med syfte att förverkliga dessa planer (Abrahamsson, 2000).  
 Enligt Garrow & Hassenfeld (2010) grundas organisationens struktur i regler och en institutionell 
miljö. Enligt denna modell kan rationalitet upprätthållas eftersom organisationen ses som ett stabilt 
instrument med tydliga målsättningar och regler. Vilket i sin tur gör att organisationen kan vara så 
effektiv som möjligt eftersom inom organisationens interna struktur strävar alla mot samma mål. 
Upprätthållandet av organisationens regler och målsättningar är det som möjliggör hög prestation och 
önskat resultat vilket  är det som ger organisationen sin legitimitet. Reglerna bestämmer målsättningar, 
hur man jobbar för att kunna uppnå målen och hur resurserna fördelas (Garrow & Hassenfeld, 2010).  
Organisationens rationella handlingar styrs av konsekvenslogik. Denna logik styr hur mål kartläggs 
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och hur valmöjligheter och konsekvenser betraktas. Beslutsregler bestämmer över hur val av alternativ 
ska genomföras och om ett problem uppstår definieras det som ett avstånd mellan önskat resultat och 
verklighet. Lösningen blir handlingar som fokuserar på att reducera de avstånd som uppstår  
målrationella handlingar. På så sätt kan dessa områden kontrolleras och handlingsutrymmet utnyttjas 
på bästa sätt (Christensen et al, 2005).  
 Organisationen förser medlemmarna med information, förutsättningar och mål för de beslut som 
grundas, och definierar handlingsutrymme för beslutsfattaren. Mål grundas på värderingar och måste 
beskrivas i konkreta termer så det finns möjlighet att utvärdera hur väl målet har uppnåtts genom 
organisationens verksamhet. I denna beslutsprocessen finns dock en konflikt mellan rationellt 
målorienterat beteende, och ett icke-rationellt mänskligt beteende som gör att det aldrig går att förutse 
att människor alltid handlar rationellt. Förverkligandet av mål kräver ett val mellan alternativa 
strategier och dess konsekvenser. Konsekvenser omfattar dels de konsekvenser som förutsågs från 
början men även de konsekvenser som inte ursprungligen kunde förutses (Abrahamsson, 2000).  
 Traditionellt inom organisationen har den formella makten och ansvaret delegerats vidare i tilltro 
att den förvaltas på ett bra sätt utan nödvändig uppföljning och kontroll. I jämförelse med den 
informella makten är det tillit som är kärnan i systemet av över- och underordning. Ansvaret är 
tilldelad genom tillit och efter prestation snarare än genom strukturell positionsfördelning. Det är 
denna typ av informellt ansvar som existerar under ytan av den formella delegering av makten som 
sedan faktiskt utövas (Christensen et al., 2005). 

Hypoteser  
Socialtjänsten kan ses som både en byråkratisk organisation med sina hierarkier, regler och struktur 
men är även som en instrumentell och målstyrd organisation där socialtjänstlagens ramar ska 
möjliggöra ett decentraliserat, effektivt och målstyrt arbete.  
 Socialsekreterare är i sitt arbete med barnplaceringar en del av en större organisation och måste 
förhålla sig till organisationens struktur, regler och målsättningar. Privata utförare kan betraktas som 
utomstående aktörer och har varken samma skyldighet att följa de gällande lagarna eller ansvaret för 
insatsernas konsekvenser. Deras målsättningar, rationalitet och grunder för beslutsfattande kan också 
skilja sig från socialtjänstens. Med utgångspunkt i dessa teorier  har vi formulerat följande hypoteser: 

i. Socialsekreterare upplever att deras myndighetsutövning gällande insyn och kontroll 
begränsas när privata utförare anlitas vid placeringar av barn. 

ii. Socialsekreterarna upplever att kvalitén på insatserna påverkas negativt när privata utförare 
anlitas vid placeringar av barn. 
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Lagar och föreskrifter 
Myndighetsutövning utgår ifrån, regleras och styrs av lagar och föreskrifter som ska försäkra 
rättssäkerhet, barnets bästa och att insatser håller en god kvalitet (Hollander, 2006). I dessa lagar och 
föreskrifter regleras också ansvarsfördelning, uppföljning och kontrollaspekter. Därför är det viktigt att 
presentera några av de juridiska ramar som är relevanta för det vi vill titta på gällande 
socialsekreterares arbete vid placeringar av barn. 

Socialtjänstlagen (SoL) 
Enligt 3 kap ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Socialtjänsten ska försäkra kvalitet i 
verksamheter och se till att den systematiskt utvecklas. Personalen som utför uppgifter inom 
socialtjänsten ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 
 Socialnämnden ska enligt 5 kap verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Enligt 6 kap ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till familjehem och HVB. Vård som 
bedrivs i familjehem och HVB ska ske i samråd med socialtjänsten. Det framgår även att familjehem 
och jourhem ska vara utredda av en socialnämnd. Vid beslut om placering i familjehem (ej jourhem) 
ska socialnämnden ingå avtal med hemmet och av avtalet ska både nämndens och familjehemmets 
åtaganden framgå som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen. Socialnämnden ska 
noga följa vården av de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller HVB. Främst genom 
regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, genom enskilda samtal med barnet, samtal 
med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem och samtal med vårdnadshavarna. 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Enligt 13 a § ska socialnämnden noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, 
jourhem eller HVB. Främst genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, genom 
enskilda samtal med barnet, samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem och samtal med 
vårdnadshavarna. 

Socialstyrelsens föreskrifter: Socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 
Enligt kap. 3 ska den som bedriver socialtjänst utöva egenkontroll och säkra verksamhetens kvalité. 
Av kap. 4 framgår det vilka uppgifter en utredning av hemmets lämplighet ska innehålla och att 
utredningen ska omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning. Det är socialnämnden som har 
ansvar för att bedöma lämpligheten genom att väga in det som har sammanställts och kommit fram i 
utredningen. Enligt kap. 7 ska det framgå av genomförandeplanen vilka åtgärder som planerats 
gällande barnets utbildning, hälso- sjukvård och umgänge (SOFS 2012:11). 
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Socialstyrelsens föreskrifter: Socialnämndens skyldighet att föra förteckning 
över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem 
År 2003 införde socialstyrelsen en föreskrift om socialnämndens skyldighet att tydligt föra förteckning 
över  alla barn som någon gång under året vistats i familjehem eller annat enskilt hem. Förteckningen 
skall föras kontinuerligt och skickas in till länsstyrelsen varje år (SOFS 2003:15).  

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn 
och unga 
I dessa allmänna råd ges rekommendationer till socialnämnden vid arbete med barn och unga enligt 
socialtjänstlagen i frågor som rör anmälan och förhandsbedömning, handläggning av ärenden, och 
uppföljning av öppna insatser (SOFS 2014:6). 

Tidigare forskning 
Vi kommer under denna rubrik presentera sex olika studier och utredningar som gjorts som berör vårt 
valda forskningsområde och ämnet konsulentstödda placeringar av barn. Två huvudkategorier för vår 
tidigare forskning är privatiseringen av barnplaceringar, och socialsekreterarnas erfarenhet av makt 
och myndighetsutövning.  

Privatisering av barnplaceringar 
Stanley et.al (2013) skriver om en utvärdering av ett experiment som gjordes i England. I detta 
experiment överflyttades stöd och vård av ett antal placerade barn från den offentliga till den privata 
sektorn. Några självständiga team inklusive socialsekreterare bildades för att bedriva stödet och 
vården oberoende av lokala myndigheter vilket sedan kontrollerades och jämfördes med placeringar 
hos den offentliga sektorn (Stanley et al, 2013). Resultatet blev att de socialsekreterare som jobbade i 
de självständiga teamen upplevde att de hade mer tid att lägga på individuella ärenden och kände 
mindre arbetsbelastning. Däremot kunde inte den privata sektorn erbjuda jobbsäkerhet och stabila 
anställningsvillkor på samma sätt som den offentliga sektorn. Ur en ekonomisk synpunkt visade det 
sig inte heller vara särskilt kostnadseffektivt att använda den privata sektorn (Stanley et al., 2013). 
Hos de placerade barnen kunde det inte urskiljas några skillnader i tillgång till- eller lyhördhet hos sin 
ansvariga socialsekreterare mer än att vissa kunde behålla sin ansvariga socialsekreterare medan andra 
fick byta när deras anställningsavtal löpte ut (Stanley et al., 2013). 

Studiens resultat belyser att den offentliga och privata sektorn inte existerar oberoende av varandra. 
Som en mindre organisation kunde den privata sektorn erbjuda större tillgänglighet och personlig 
service, vilket är något som studien menar att det offentliga sektor har något att lära sig från och där 
det finns utrymme för förbättringar och omorganiseringar av offentliga tjänster för att kunna uppnå 
liknande resultat. Dock kunde studien även finna att mindre organisationer hade svårare att erbjuda ett 
placerat barn den kontinuitet, långsiktigt och stabilitet som krävs (Stanley et al., 2013). 
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Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2014:3) har ansvarsfördelningen mellan socialnämnder 
och privata verksamheter utvecklats mycket sedan början på 2000-talet. Utredningen visar att det ännu 
råder oklarhet i roll- och ansvarsfördelningen samt att flera risker kvarstår, trots flera tillsyns- och 
ansvarsförbättringar i området. I teorin finns en strikt fördelning mellan socialtjänsten och den privata 
verksamhetens ansvar då socialtjänsten har huvudansvar för barnet, det övergripande ansvaret för 
planering, genomförande och uppföljning av barnets vård, och den privata verksamheten ansvarar för 
stödet till familjehemmet. Dock har denna fördelning enligt SOU (2014:3) visat sig svår att 
upprätthålla i praktiken. En bidragande faktor till detta är att det finns en risk för dubbelarbete och 
intressekonflikter då fler professionella är inblandade. Det händer enligt utredningen ibland att 
socialtjänsten exempelvis lämnar över ansvaret för planering och dokumentation till konsulenterna och 
privata verksamheter (SOU 2014:3). 

En annan anledning till oklar ansvarsfördelning kan vara brister i upphandlingen då vissa 
upphandlings-underlag kan innehålla krav på att verksamheterna ska upprätta genomförandeplaner, 
avlägga rapporter om hur vården går, ha kontakt med skolan och andra uppgifter som egentligen faller 
under myndighetsutövning (SOU 2014:3). 

Utredningen beskriver relationen mellan familjehem och socialtjänsten som problematiskt när 
privata verksamheter finns som ett mellanled. Detta eftersom det innebär att familjehem och 
socialtjänsten hamnar längre ifrån varandra vilket är något som kan leda till samarbetsproblem och 
svårigheter speciellt vid långsiktiga placeringar. Däremot anses det vara positivt framförallt för det 
placerade barnet att familjehemmen får tillgång till ökat stöd av konsulenter hos privata utförare (SOU 
2014:3). 

Den utvecklingen som har skett gällande tillgång till familjehem, är att det har till viss del blivit 
svårare för kommunerna att rekrytera egna familjehem, alternativt att det hos socialtjänsten anses vara 
en lättnad i att kunna anlita privata utförare vid rekrytering och välja privata utförare som 
tillhandahåller vårdplatser. Men oavsett vilken uppfattning av och samarbete socialtjänsten har med 
privata verksamheter, kvarstår något problematiskt i det att nu finns ett beroende av de privata 
verksamheterna (SOU 2014:3). 

Socialarbetares erfarenhet av makt och myndighetsutövning 
Johansson (2012) beskriver resultat av en enkätundersökning som politiker och tjänstemän inom 
individ–och familjeomsorgen i svenska kommuner har svarat på. Studiens syfte var att ta reda på hur 
signifikanta aktörer inom socialtjänsten upplever sin egen samt andras möjligheter till makt och 
inflytande över strategiska områden (Johansson, 2012). Detta jämfördes sedan med hur fördelning av 
makt och inflytande ser ut enligt lagstiftningen och i litteratur. Analysen visar att politiker känner att 
de har mycket inflytande över policyfrågor och organisatoriska frågor medan cheferna inom 
socialtjänsten upplevde att de hade ett ännu starkare inflytande över dessa områden (Johansson, 2012). 
Däremot uppfattade socialarbetarna att de hade väldigt lite inverkan på policyfrågor, organisatoriska 
frågor och frågor om delegering. Deras inflytande ansågs begränsad till valet av arbetsmetoder i yrket 
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och vissa verksamhetsrutiner på arbetsplatsen. De upplevde även att chefer inom socialtjänsten 
innehöll makten och hade mest inflytande över nästan alla aspekter av arbetet (Johansson, 2012). 

Resultatet av undersökningen påvisar att vissa kärnaspekter av New Public Management, (vilket 
kan förklaras som marknadsanpassning av verksamheter inom offentlig sektor) som styrningsmodell 
finns och verkar vara allmänt accepterad av politiker och tjänstemän inom individ- och 
familjeomsorgen. Johansson (2012) menar dock att resultatet även kräver en diskussion kring hur 
maktfördelningen enligt rådande lagstiftning ska tolkas och vem som ska hållas ansvarig för 
misskötsel, brister i förvaltning och misslyckanden när det gäller att implementera viktiga reformer 
inom socialtjänsten. 

Cearley (2004) beskriver en studie där 91 socialarbetare som arbetade med barn i södra USA 
deltog. Undersökningspopulationen speglar till stor del befolkningen gällande kön och etnicitet. Syftet 
med studien var att undersöka påverkande faktorer av upplevd egenmakt hos socialarbetare som 
arbetade med barn. Det som undersöktes var korrelationen mellan hur socialarbetare uppfattade stöd 
från chefer, stöd från arbetsplatsen och sin egen möjlighet till inflytande och egenmakt på 
arbetsplatsen. Sambandet undersöktes utifrån arbetserfarenhet och utbildningsnivå gentemot 
socialarbetarnas upplevelse av egen möjlighet till inflytande och egenmakt på arbetsplatsen av egen 
möjlighet till inflytande och egenmakt på arbetsplatsen. Resultatet visade att socialarbetare uppfattade 
chefernas hjälp och stöd som den enda faktorn som påverkade deras egen uppfattning av möjlighet till 
inflytande och egenmakt (Cearly, 2004).  

Utifrån resultatet diskuterades det om socialarbetare kunde känna inflytande och egenmakt  utifrån 
chefernas hjälp och stödinsatser trots att arbetsplatsen inte nödvändigtvis försåg socialarbetarna med 
stöd. Enligt ett sådant antagande  kan det enligt författaren, växa fram liknade beteende och attityder 
hos socialarbetare när de anser sig ha inflytande och egenmakt, som i sin tur har en positiv inverkan på 
deras klienter och kollegor (Cearly, 2004). I ett sådant fall skulle uppfattningen uppfattningen  bidra 
till att uppnå positiva resultat och innebära en större angelägenhet för kontinuitet hos socialarbetare på 
arbetsplatsen. Enligt ett sådant antagande,  där hjälp och stöd upplevs av både chefer och 
socialarbetare, skulle fokus ligga på styrkor istället för svagheter och skuldbeläggning, och 
socialarbetare skulle ta med sig dessa positiva attityder i kontakt med deras klienter. De klienter som 
kommer i kontakt med socialarbetare är människor som kan ha haft upprepad kontakt med 
myndigheter och oftast känner sig ganska maktlösa i möten med myndigheter och samhället (Cearly, 
2004). 

I en studie som gjorts av erfarenheter av makt och myndighetsutövning hos biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen visade resultat att biståndshandläggaren reflekterade över maktaspekten i sin 
yrkesroll (Lindau & Andersson, 2004). Biståndshandläggarna var medvetna om att deras uppdrag 
innebar en maktbefogenhet och ansåg att man kontinuerligt bör reflektera över den maktpositionen 
och maktutövande gentemot klienten. De ansåg att som biståndshandläggare ingår man i en hierarki 
och kunde befinna sig i situationer där de själva upplevde maktlöshet själva på grund av påtryckningar 
uppifrån eller begränsningar i deras rätt till beslutsfattande. Vidare kände de att med tiden blev man 
mer säker i sin yrkesroll. Biståndshandläggarna ansåg att ju mer kunskap och tillgång till ett socialt nät 
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klienten hade desto mer kunde klienten påverka maktförhållandet till sin fördel (Lindau & Andersson, 
2004). 

Boberg och Filipsson (2009) genomförde en studie om socialtjänstens arbete med privata utförare 
där de studerade huruvida socialtjänsten samarbetat med privata aktörer gällande 
familjehemsutredningar och under vilka omständigheter detta kunde ske. De intervjuade tre personer 
och använde enkäter för att få både socialsekreterare och privata aktörers syn på frågan. 

Resultatet visade att flera kommuner tagit beslut att inte använda sig av privata konsulentstödda 
familjehemsplaceringar. Kommunerna ansåg att den privata vården var dyr och inte nödvändigtvis 
innebar bättre kvalitet och bra service. De menar på att det finns en intention att använda sig av och 
utveckla den kommunala familjehemsvården istället för att behöva anlita privata aktörer då det dels är 
ekonomiskt sårbart för kommunen men även för att de privata aktörerna inte anses besitta mer 
kompetens än socialtjänsten. En respondent från socialtjänsten tryckte även på att socialtjänsten kan 
göra ett minst lika bra jobb som andra utförare. Resultatet visade även att det funnits gånger då 
kommunerna samarbetat med privata aktörer då deras egna familjehem inte haft det stöd som krävts 
vid en placering av ett barn. 

De privata aktörerna som medverkade i studien har responderat på detta med att säga att det är den 
höga personalomsättningen hos kommuner som gör att de kontaktas. De instämmer även i att alla 
privata aktörers utredningar inte håller hög kvalitet och att det är varierande beroende på utförare 
(Boberg & Filipsson, 2009). 
 En annan fråga som Boberg och Filipsson (2009) ställde i sin studie var huruvida socialtjänsten 
haft lagstöd för att lämna över myndighetsutövning till privata aktörer gällande 
familjehemsutredningar. 
Många av respondenterna var väl medvetna om att ansvaret låg hos socialnämnden men vissa 
uttryckte att de använde privata utförares utredningar istället för att göra egna. 

Ännu ett resultat fanns i studien avseende konsekvenser av samarbetet där bland anat majoriteten 
av kommunernas respondenter angett att de vid privata familjehemsutredningar gör hembesök två 
gånger per år utöver placeringen då en fortsatt placering övervägs. Flera svarade att det var de privata 
aktörerna som fick ha det ansvaret att stå för kontakten med familjehemmet, sedan fanns det 
kommuner som inte hade något avtal alls med familjehemmet. 

En respondent menade på att ett dåligt utrett familjehem kan få förödande konsekvenser då barnet 
inte får sina behov tillgodosedda och inte mår bra i sin placering. Respondenten menade att det är av 
stor vikt att socialsekreterare har koll på lagstiftningen och vilka rättigheter samt skyldigheter som 
finns för barnet, familjen och socialsekreteraren (Boberg & Filipsson 2009).        
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Metoder och material                                                                   
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vår studie har planerats och genomförts. 

Metodval 
I denna studie har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. Vi har genom en deduktiv 
forskningsprocess utgått från våra teorier där vi formulerat två hypoteser som prövats genom våran 
insamlade data. Enligt Bryman (2011) är det en process som ingår vid deduktion när hypoteser prövas 
och genereras från att styra insamling av empiri till att det dras en slutsats om hypotesen förkastats 
eller bekräftats. Han beskriver processen som en start med utgångspunkt i teori där sedan hypoteser 
styr datainsamlingen, och där resultatet sedan leder till att hypoteserna bekräftas eller förkastas. Då en 
eller flera specifika hypoteser används är det vanligast att forskningen är av experimentell design men 
i denna studie har vi istället använt oss av en tvärsnittsdesign, som innebär att man insamlar data från 
flera fall än ett för att kunna ge ett kvantifierbart resultat med flera variabler som kan ge olika 
samband och mönster (Bryman 2011). 

Urval 
Utifrån studiens frågeställning och hypotes har populationen som vi studerat varit socialsekreterare i 
Sverige som handlägger placeringar av barn. 

Vår urvalsram blev då alla socialsekreterare vars mejladress fanns tillgänglig på Sveriges 
kommuners hemsidor, eller de socialsekreterares mejladresser som vi kunde få via socialchefer vars 
mejladresser fanns tillgänglig på kommunernas hemsidor. 

 Bekvämlighetsurval definieras av Bryman som “de personer som för tillfället råkar finnas 
tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2011, s.194). Utifrån det kan det diskuteras om våra respondenter 
till viss del motsvarar bekvämlighetsurval då vi valt att spara tid och resurser genom att inte ringa runt 
till alla Sveriges kommuner för att ta reda på de mailadresser som inte funnits tillgängliga på 
kommunernas hemsidor utan enbart tagit de som varit tillgängliga. En annan typ av 
bekvämlighetsurval som vi gjort är något Bryman kallar snöbollsurval då forskaren ser till att få 
kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för undersökningens tema och använder dem 
för att vidare komma i kontakt med andra respondenter (Bryman 2011). Detta gjorde vi då vi 
kontaktade cheferna för socialtjänstens avdelning familj och individ för att sedan kunna komma i 
kontakt med socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn. 

Efter att ha skickat ut enkäter till 127 socialsekreterare samt skickat ut två påminnelser fick vi in 65 
svar på enkäten med ett bortfall av 62 respondenter som motsvarar 52 % i svarsfrekvens. Då vi i 
enkäten haft en fråga där respondenterna fått ange sin kommun har 38 kommuner angetts och 27 
lämnats anonyma.  

Enkäter och distribution 
Vår datainsamlingsmetod och vårt mätinstrument har varit enkäter som vi elektroniskt skickat ut via 
mejl till 127 socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn. Valet av enkäter som 
datainsamlingsmetod var främst att vi ville få ett mätbart resultat från en stor population. 
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Vi använde oss av ett enkätprogram via nätet där vi kunde designa enkäten och få hjälp med att 
skicka ut mejl och påminnelser till respondenterna. I utformning av våra enkätfrågor utgick vi från 
socialtjänsten som organisation och de befintliga regelverk som är aktuella vid placeringar av barn där 
bland annat insyn, kontroll och uppföljning regleras. Det var våra två hypoteser som styrde dessa 
frågor där den del av myndighetsutövning som berör kontroll, uppföljning och kvalitetssäkrande 
arbete i placeringar av barn blev avgränsningen för de utvalda frågor som vi valde att använda oss 
utav. 

Litteratursökning 
För vår undersökning gjorde vi litteratursökning i databaser: Academic Search Complete, Google 
Scholar, SocINDEX, DiVA, Libris och bibliotekets databaser. 

Vi har valt ut nyckelord som vi anser har relevans for studiens syfte och frågeställningen och 
utifrån de har vi genomfört litteratursökningar. Sökord som vi har använt oss av i olika konstellationer 
är: social workers, experiences, public authority, position, exercising, power, limitations, perceptions, 
foster care, myndighetsutövning, placeringar, privatisering, specialisering, barn, socialsekreterare, 
upplevelser, inflytande, makt. Vi har även fått fram tips om relevant litteratur genom att titta på 
litteratur och referenser som andra källor har använt sig av. 

Vi har med både internationell och svensk forskning som vi ansåg vara relevant för ämnet 
socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av placeringar i samverkan med privata utförare samt 
studier som   mer övergripande beskriver privatiseringen i samband med barnplaceringar.  
Annat material som vi använt till vår studie är socialtjänstlagen (SFS 2001:453), och relevanta 
föreskrifter. Vi har valt att framför allt titta på de kapitel och paragrafer i dessa lagrum som berör 
ansvar, kontroll, planering och uppföljning av barnplaceringar. 

Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Inom forskning handlar validitet om huruvida studien verkligen mäter det som ska mätas, och om det 
som är det huvudsakliga syftet besvaras (Bryman, 2011). 

Utifrån vårt syfte vill vi ta reda på hur socialsekreterare upplever sin möjlighet till 
myndighetsutövning när privata utförare används vid barnplaceringar samt hur socialsekreterarna 
upplever kvalitén på privata barnplaceringar. Det som vi anser kan minska studiens validitet är de 
frågor vi ställt där många respondenter behövt kommentera för att precisera sin uppfattning av frågan 
eller kommentera en brist på förståelse. 

Det finns också en stor möjlighet till tolkning då frågorna är ganska opreciserade och generella som 
kan bidra till att vi tappar säkerhet och kontroll över att respondenterna svarar på det vi vill att de 
svarar på, med samma utgångspunkt som vi har. 

Vi kan dra slutsatsen att validiteten i vår studie sviktar från låg; då frågorna varit ganska generella 
och ibland otydliga, till ganska hög då vi samtidigt gett respondenterna möjlighet att precisera sina 
tankar och på så sätt gett oss en större förståelse för hur de tänker kring frågan och hjälpt oss att få 
svar på det vi velat mäta. 
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2 % av respondenterna uppgav att de inte använde några privata utförare alls i placeringar, dock 
svarade de på alla andra frågorna vilket på ett sätt kan påverka validiteten, men det skulle även kunna 
innebär att de gått på tidigare erfarenheter av arbete med privata utförare vilket också kan besvara vår 
fråga då erfarenheterna inte varit tidsbundna. 

Reliabilitet är ett sätt att studera måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Två 
begrepp som aktualiseras är stabilitet och intern reliabilitet. Med stabilitet menas att frågan ställs om 
måttet kan anses vara stabilt över tid. Intern reliabilitet ställer frågan om hur väl olika delar av måttet 
mäter samma sak och på samma sätt (Bryman, 2011). 

Stabiliteten i vår studie kan diskuteras utifrån att både privatisering och lagstiftning är två faktorer 
som förändras över tid och detta kan ändra förutsättningarna för några eventuella studier av samma 
ämne. Mätningsinstrumentet i form av vår enkät, kan på så sätt inte hålla resultatet oföränderligt över 
tid. Graden av intern reliabilitet i vår studie, det vill säga enkätfrågornas förmåga att hålla röd tråd och 
vara pålitliga kan även diskuteras. Eftersom våra frågor är generella och saknar enligt vissa 
respondenter tydlighet kan detta innebära att respondenterna kan säga emot sig själva vilket gör att 
pålitligheten sänks. 

Generaliserbarhet berör huruvida studiens resultat kan representera de som inte deltagit i studien 
och därmed i vilken utsträckning kunna generalisera svaren och resultaten utöver det specifika fallet 
(Bryman, 2011). Generaliserbarhet i vår studie är frågan om till hur stor del svar som vi fått ifrån de 
socialsekreterare som jobbar med privata barnplaceringar kan representera erfarenhet hos flera 
socialsekreterare med liknande arbetsuppgifter, i samma fråga. 

I vår studie har vi samlat in svar ifrån 65 respondenter som representerar 24 uttalade geografiskt 
spridda kommuner. Vi anser att resultatet inte kan generaliseras till eller anses vara representativt för 
alla socialsekreterare som jobbar med privata barnplaceringar i hela Sverige, speciellt då 
urvalsstrategin varit bekvämlighetsurval där våra respondenter var de vi lättast fått tag på. Trots det 
har respondenterna gett oss en uppfattning om och en bild av hur det kan se ut för en spridd andel 
socialsekreterare runt om i landet. 

  

Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2011) finns det grundläggande etiska frågor som aktualiseras i forskning. Dessa frågor 
rör frivillighet, integritet och anonymitet och konfidentialitet för de som är inblandade. Några av de 
etiska principer som gäller för forskning är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentiakitetskravet, och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet handlar om att forskare ska informera om syftet med forskningen. 
Respondenterna ska få information att det är frivilligt att delta och att deras deltagande kan avbrytas 
när som helst (Bryman, 2011). I våra kontakter med båda chefer och berörda socialsekreterarna har vi 
strävat efter att vara väldigt tydliga med både syftet med vår studie, vilka moment som ingår och hur 
deras deltagande skulle gå till. Vi har informerat om att det är helt frivilligt att fylla i enkäten och att 
respondenterna när som helst kan avbryta eller hoppa över frågor som inte de vill svara på. Alla som vi 
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har kontaktat har också fått information om hur de kan nå oss och att vi gärna förklarar vår 
undersökning ytterligare och svarar på frågor som de kan ha. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna har rätt att bestämma om de vill vara med på 
undersökningen eller inte (Bryman, 2011). Genom att fylla i vår enkät, anser vi att respondenterna har 
samtyckt till att delta i undersökningen och vara en del av vår studie. Med samtyckeskravet i åtanke 
har vi utformat enkäten så att respondenterna har möjligt att när som helst återkalla sitt samtycke 
genom att avbryta eller hoppa över frågor. Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter om personer 
som deltar i undersökningen ska behandlas och förvaras så att konfidentialitet bevaras och ingen 
obehörig kan komma åt informationen (Bryman, 2011). I vår studie har vi informerat respondenterna 
att deras personuppgifter är konfidentiella. Vi kommer att behandla all information, t.ex. 
socialsekreterarnas mejladresser med största möjliga konfidentialitet och därmed tagit hänsyn till 
konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet säger att all information som samlas in får endast användas för det ändamålet som 
är den är avsedd för (Bryman, 2011). Vi har även informerat våra respondenter om att information 
kommer användas för vår undersökning och all information som vi får tag på i vår studie kommer 
endast att användas för denna studie och inte i något annat sammanhang. Anonymiteten i forskning ur 
en etisk synpunkt handlar om att kopplingen mellan en viss respondent och hur den har svarat 
uteslutas helt, så att det inte går att identifiera personen. Det ska vara omöjligt att kombinera vissa 
uppgifter med en viss identitet. För att försäkra anonymitet kan datainsamlingen sker så att 
personuppgifter inte går att föra samman med svaren (Vetenskapsrådet, 2011). 

Denna etiska fråga om anonymitet har vi försökt att förhålla oss till och haft i åtanke i vår 
undersökning. Vi har informerat våra respondenter att alla deras svar kommer att vara anonyma och 
när vi utformade enkäten som vår datainsamlingsmetod har vi försäkrat oss att alla svar som kommer 
in faktiskt är anonyma och att bestämda individer går inte att urskilja. I empirin som vi fått in via 
enkäter kan vi uttyda hur en viss individ har svarat men det går inte att koppla svaren till vem  och 
enskilda personer kan inte identifieras. Efter avslutad kodning och kategorisering av svar har alla 
dokument raderats.  

Databearbetning 
Alla svar på enskilda frågor har sammanställts och procentsatser har räknats ut med hjälp av det 
surveyprogram vi använt oss av. Vi har sammanställt resultatet i diagram med beskrivande text. Med 
hjälp av databehandlingsprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) har vi kodat 
alla svar och genomfört bivariata analyser av  insamlade datamaterialet. En bivariat analys är en analys 
som görs av två variabler i taget med syftet att kolla om det finns ett statistiskt samband mellan dem. 
Den typen av analys handlar inte om att påvisa kausalitet, d.v.s. orsakssamband, mellan variabler utan 
enbart ett statistiskt samband (Bryman, 2011). Alla enskilda kommentarer har först kodats och sedan 
kategoriserats efter innehåll för att sedan sammanställas till ett resultat under tillhörande fråga. 
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Förförståelse 
Ingen av oss författare till denna studie har haft någon större kunskap om eller förförståelse på 
området placeringar av barn. Vi har utifrån intresse av maktförhållandet i myndighetsutövning och en 
ökad kunskap om konsulentstödda placeringar av barn valt att studera privatiseringen och hur den 
påverkar offentlig sektor och den praktiska myndighetsutövningen..  

Metoddiskussion 
Något som Bryman (2011) beskriver som en fördel med just enkäter som insamlingsmetod är att man 
kan använda samma verktyg till alla respondenter, det vill säga att det inte är olika personer som 
intervjuar eller som är på olika humör när frågorna ställs. Det finns även en fördel då alla respondenter 
kan läsa frågorna själva och notera sina svar efter egen betänketid (Bryman, 2011). 

Då vi haft en geografisk spridning av respondenter från hela Sverige har det varit en billigare och 
mer effektiv metod att använda elektroniska enkäter till skillnad ifrån strukturerade intervjuer eller 
enkäter via post. För att även kunna presentera en statistisk presentation med en grafisk 
sammanställning av respondenternas svar är enkäter ett bra verktyg att använda sig av. Dessa aspekter 
är något som både Bryman (2011) och Trost (2012) berör som viktiga och fördelaktiga delar av 
insamlingsmetoden. 

En nackdel som Bryman (2011) berör vid valet av enkät framför intervju som metod är att det kan 
finnas svårigheter då respondenterna inte kan ifrågasätta vad som menats med frågorna utfall att något 
varit oklart. Därför har vi gjort det möjligt för respondenterna att lägga till fritext och kommentarer 
genom en textruta vid varje fråga. Med elektronisk enkät kan vi även gått miste om viktiga 
kroppsspråk, emotionella uttryck, skratt eller liknande som kunnat vara till nytta då en “upplevelse” 
kan beskrivas på så många olika sätt från person till person.  

Nu i efterhand har vi kunnat reflektera över det faktum att vi valt att titta på just upplevelser då vi 
är medvetna om att dessa är högst individuella och subjektiva. En upplevelse kan påverkas av bland 
annat tillfälliga känslor, dagsform, och miljö. I resultatet har vi kunnat se att vi snarare efterfrågat 
erfarenheter och värderingar istället för upplevelser. Hade vi efterfrågat fakta eller statistisk hade vi 
fått helt andra svar. Vi har problematiserat kring att samma situation eller kvalitetsstandard kan 
uppfattas olika från person till person och att det ur ett naturvetenskapligt perspektiv medför 
svårigheter att koppla till vetenskap och fakta.  

I efterhand har vi även kunnat se att det fanns en del otydliga formuleringar i enkätfrågorna. Dels 
på grund av att vi fick ett flertal kommentarer från respondentera att frågorna ibland var otydliga men 
även genom att vi granskat vårt resultat. Frågornas karaktär var av generell art då vi velat inkludera 
alla typer av konsulentstödda  placeringar och därav inte gått in på detalj i våra frågor. Vi har då fått en 
insikt om att kommunerna arbetar på olika sätt och fördelar uppgifter gällande placeringar av barn på 
olika socialsekreterare och därav kan tolkningar av enkätfrågorna se olika ut beroende på vilka delar 
av ett placeringsarbete som respondenten är insatt i. 

I och med att våra respondenter ibland hade svårt att veta vad vi menade när de skulle svara på 
enkäten, har vi kunnat tolka detta som att vi inte alltid fått svar på det vi har försökt mäta Det kan till 
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viss del förklara vårt väldigt varierade resultat och är något som vi har tagit till oss och något som har 
ökat vår förståelse för hur viktigt det är att vara tydlig. Vi är medvetna att detta medför konsekvenser 
för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Något annat som kan diskuteras är fråga fem som handlade om hur socialsekreterarna upplevde att 
privata utförare upprättar sina genomförandeplaner i tid då de har ansvaret för dem. I denna fråga hade 
vi ett bortfall på 15 personer som inte velat eller kunnat svara på frågan. Detta skulle kunna bero på att 
respondenterna i denna fråga inte fick svarsalternativet “Vet inte”. Det skulle även kunna bero på att 
flera uttryckt i kommentarerna att det alltid är socialtjänsten som ansvarar för genomförandeplanen 
och då att de inte kan uttrycka hur pass ofta de privata utförarna lämnar in sina i tid. Detta har förstås 
fått oss att funderar över om det är något som vi har missat i vår förståelse av vem som ska upprätta 
genomförandeplaner. I resultatet verkar det råda en oklarhet i frågan om ansvar för 
genomförandeplanerna vilket är något vi förstått som olika tolkningar av gällande lagar. Bortfallet i 
frågan kan också bero på att otydlighet i frågans formulering har lett till missförståelse hos 
respondenterna och därför valde de att inte svara på frågan. 

Vi är överlag nöjda med att vi fått in 52 % av alla enkäter som vi skickade ut, detta genom att 
påminna och efterfråga svaren i tid. Vi har även mottagits positivt av många respondenter som tyckt 
att ämnet varit intressant. 

Om vi hade tagit oss tiden att ringa runt till alla de kommuner vars mejladress inte fanns tillgänglig 
på hemsidan hade det funnits en chans att kunna öka generaliserbarheten i resultatet och möjligtvis se 
andra intressanta samband mellan kommun och upplevelse av att arbeta med privata placeringar. Trots 
att svaren inte kan generaliseras till hela Sverige har de gett oss en uppfattning och en bild av hur det 
kan se ut för en spridd andel socialsekreterare runt om i landet. 
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Resultat 
Vi redovisar vårt resultat med både text och med diagram för några av de enskilda enkätfrågorna. 
Resultatet av vår databehandling och våra bivariata analyser har inte visat på några statistiska samband 
mellan variablerna. Våra bakgrundsvariabler består av vilken kommun den enskila socialsekreterare 
jobbar i, längd på arbetserfarenhet och användandet av konsulentstödda verksamheter.  

I en bivariat analys beskrivs korrelationen mellan variabler som ett värde mellan 1 och -1, där 0 
inte innebär något samband. Värdet 1 anger maximalt positivt samband och visar på styrka eller 
svaghet i variablernas samband. Värdet -1 anger maximalt negativt samband och är en av sambandets 
riktning (Bryman, 2011). Inga av analysens uträkningar hade högre mått än 0.05 och därför saknar vårt 
resultat uttydda statistiska samband mellan variablerna i studien. 

Fråga 1-3 redovisas med text och procentsatser. Frågor 4-12 redovisas med diagram och en 
beskrivande text som sammanfattar kommentarerna under varje fråga. Fråga 4-8 omfattar upplevelser 
av insyn och kontroll. Fråga 9-12 omfattar upplevelser av kvalité på insatser. 
  
Fråga 1-3 
I fråga 1-3 besvarades frågor avseende aktuell kommun, längd på erfarenhet av barnplaceringar samt 
en fråga gällande användandet av privata aktörer. I första frågan om den representerade kommunen har 
vi fått 38 svar som gett en spridning av 24 olika kommuner i Sverige. Det är en geografiskt utspridd 
andel kommuner som sträcker sig över stora delar av landet. Vår förhoppning med denna fråga var att 
vi skulle kunna få in respondenters svar inte enbart från storstäder utan även ifrån mindre orter. Denna 
fråga är även aktuell med tanke på att den organisatioriska strukturen kan vareriar i olika kommuner. 

I andra frågan gällande erfarenhet ser vi en väldigt jämn fördelning av arbetserfarenhet bland de 
svarsalternativ vi fått in. 23 % av respondenterna svarade att de har arbetat mellan 0-1år, 26 % uppgav 
att de arbetat mellan 2-5 år, 29 % av respondenterna hade arbetat mellan 6-10 år och 22 % av svarade 
att de arbetat 11år eller längre.  
I studien av människors erfarenheter spelar ofta erfarenhetslängd in. Här har intresset funnits att 
studera eventuella samband mellan längd på erfarenhet och upplevelser av arbetet med privata 
utförare. 

Under fråga tre gällande användandet av privata utförare svarade 6 % att de använde privata 
utförare i alla placeringar, 36 % svarade att de använde privata utförare i mer än hälften av alla 
placeringar, 14 % svarade att de använde privata utförare i hälften av alla placeringar, 42 % svarade att 
de använde privata utförare i mindre än hälften av alla placeringar och 2 % svarade att de inte 
använder privata utförare i några placeringar. 

Vi fick sammanlagt 20 kommentarer på denna fråga. En stor andel nämnde att de enbart använder 
sig av privata utförare i nödfall och målsättningen är att inte behöva anlita privata utförare. Andra sa 
att det kan bero på placeringsform, att det förekommer oftare att privata utförare används vid 
jourhemsplaceringar och HVB. En del respondenter menade på att de endast har begränsad erfarenhet 
av konsulentstödda placeringar eller att användandet av dessa förekommer enbart i enstaka fall. 
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Fråga 4: Jag har kunnat besöka och samtala med det placerade barnet och upplever att jag har 
en god översikt av hur barnet mår 
I denna fråga ser vi att resultatet till stor del verkar tyda på upplevelser av en god översikt, då hela 48 
% helt och hållet håller med om detta påstående och 38 % delvis håller med. Endast en liten andel tar 
helt och hållet avstånd ifrån påståendet. 

!  
Figur 1. Resultat på frågan om hur socialsekreterare har kunnat besöka och samtala med det placerade barnet samt 

upplevelse av en god översik över hur barnets mående.  

  
En liten andel av respondenterna kommenterade att de ansåg sig  hålla en god kontakt genom att träffa 
barnet tillräckligt ofta och känna barnet väl. Detta kan enligt en respondent bero på att vissa 
socialsekreterare enbart ansvarar för ett fåtal placeringar och får på så vis mer tid att hålla en god 
kontakt med barnet. Oklarheter finns i frågan om vem som ansvara för ärendet enligt respondenternas 
kommentarer. Samrådsdokument som skickas ut kommer sällan tillbaka och respondenterna beskriver 
en känsla av att man tappar kontrollen på placeringen. Vi fick en kommentar att tiden inte räcker till 
för att kunna träffa barnet oftare. En sista grupp respondenter nämner att det inte är de som har 
ansvaret för att hålla kontakt med och följa upp barnet, de har ansvar för kontakten med 
familjehemmet.  
 Enligt lagar och föreskrifter är det socialtjänstens ansvar att se till att, genom samtal och besök hos 
det placerade barnet ha en god översikt av det placerade barnets mående. Genom att ställa denna fråga 
gällande insyn har vi kunnat studera hur ansvarsuppgiften ser ut vid placeringar med privata utförare 
och på så sätt se om eventuella oklarheter eller brister finns 
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Fråga 5: När de privata utförarna har ansvaret för genomförandeplaner upplever jag att de 
upprättas inom tidsramen 
I denna fråga representerade majoriteten av socialsekreterarna uppfattningen att de privata utförarna 
oftast eller alltid upprättar genomförandeplanerna inom tidsramen. Vi hade även ett bortfall på 15 
respondenter som valde att inte svara på frågan, då bortfallet varit stort har det vidare diskuterats i vår 
metoddiskussion 
 

Figur 2. Tabell på fråga om hur socialsekreteraren upplever att de privata utförarna lämnar in genomförandeplaner inom 

tidsramen. 

  
Sammanlagt på denna fråga fick vi 29 kommentarer. Något som vi i vår analys tolkat som en aktuell 
fråga som respondenterna ansett behövt förklaras och utvecklas. Majoriteten av respondenterna 
kommenterar att det är de själva (socialtjänsten) som alltid har ansvaret för att upprätta 
genomförandeplanen förutom vid placeringar vid HVB. Andra kommenterar att det sällan är privata 
utförare som har ansvar för att upprätta genomförandeplanen och det händer att revideringarna är sena 
eller inte skickas ut. En skriver att den upplever bättre kontroll över ärendet när genomförandeplanen 
görs själv. Andra upplever att det kan se olika ut i metoder och rutiner. En del genomförandeplaner 
upplevs som punktligt upprättade och andra inte alls. Vi fick en annan kommentar att familjehemmen 
upprättar genomförandeplaner tillsammans med barnsekreteraren. De kommentarer som 
respondenterna gett på denna fråga visar tydligt på hur kommuner kan arbeta på olika sätt och ha olika 
arbetsfördelning då det kommer till arbetet med privata utförare. 
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Fråga 6: Jag har full tillgång till information om hur de privata aktörerna rekryterar personal 
I denna fråga kan man tydligt se att socialsekreterarna till olika stor del upplever saknad av tillgång till 
information om hur de privata aktörerna rekryterar personal. Här ser vi även att hela 37 % ställer sig 
ovetande till informationen. 

!  
Figur 3. Tabell på fråga om huruvida socialsekreterare har tillgång till information om hur de privata aktörerna rekryterar 

personal.  

Sammanlagt har vi fått in 13 kommentarer på denna fråga. Majoriteten av de respondenter som 
kommenterat skriver att de inte har insyn eller inte efterfrågat den informationen. Några kommenterar 
att socialtjänsten själv rekryterar och utreder. Det är här intressant att flera besvarat påståendet med en 
ovetskap på hur rekryteringen av personal går till då de privata utförarna ansvarar för det. Rekrytering 
av personal är ännu en del av socialtjänstens myndighetsutövning som blir extra aktuell då privata 
utförare anlitas för att socialtjänsten ska kunna se till att placeringen blir bra för barnet och 
upprätthåller en god kvalitet.  

Fråga 7: Jag har full tillgång till information om hur de privata utförarna utformar stöd och 
vård 
I denna fråga ser vi att en överlägsen del av respondenterna delvis håller med i frågan om tillgång till 
information om utformningen av stöd och vård. 19 % tar däremot delvis avstånd ifrån påståendet och 
ännu en liten skara medger att de inte vet. 
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!  
Figur 4. Resultat på frågan om socialsekreteraren har full tillgång till information om hur de privata utförarna utformar stöd 

och vård. 

  
Sammanlagt har vi fått in 10 kommentarer på denna fråga. I hälften av kommentarerna upplever 
respondenterna att de, via aktuell genomförandeplan, uppföljningar och samarbete med privata 
utförare får information om hur vård och stöd utformas. Andra kommenterar att vissa utförare är 
öppna och lättare att kommunicera med och andra är mer stängda och svåra att få full insyn från. 
Då socialtjänsten enligt lag har ansvar för att se till att familjehemmet har god vård och stöd blir det 
problematiskt när respondenterna upplever tappat kontroll eller brist på insyn i denna fråga. Detta har 
vidare diskuterats i vår analys. 

Fråga 8: Jag upplever att det är tydligt vem som har huvudansvaret vid överlämning av 
uppdrag till privata utförare 
I denna fråga håller hälften av respondenterna helt och hållet med om att upplevelsen av att det är 
tydligt vem som har huvudansvaret vid överlämning av uppdrag till privata utförare. En stor del håller 
även delvis med om att påståendet stämmer. Även i detta påstående ser vi hur varierade 
tillvägagångssätt finns i de olika kommunerna där oklarheter kan uppstå kring ansvarsfördelning då 
socialsekreterarna arbetar med familjehemskonsulenter. 
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!  
Figur 5. Resultat  på frågan om hur socialsekreterare upplever huvudansvaret vid överlämning av uppdrag till privata 

utförare.  

  
Vi fick sammanlagt 11 kommentarer på denna fråga. De flesta respondenter som kommenterat på 
denna fråga tyckte att det är tydligt att det alltid är socialtjänsten som har huvudansvaret. Andra 
kommenterar att det kan se lite olika ut, att de privata utförarna kan/vill ta över ansvaret och att det 
blir oklart var gränsen går. En respondent skriver att det är viktigt med tydlighet i denna fråga. 
I denna fråga ser vi att det verkar vara tydligt vem som har huvudansvaret vid en placering. 
Majoriteten anser att det inte finns några oklarheter i frågan men att gränsen kan ibland vara otydlig.  

Fråga 9: Jag upplever att privata utförare gör en lämplig bedömning inför en placering av ett 
barn 
I denna fråga visar ett varierat resultat där hela 57 % håller delvis med påståendet och 25 % tar delvis 
avstånd. Svarsalternativet håller helt och hållet med får 5 % av svarsandel och endast 3 % helt och 
hållet tar avstånd till påståendet. 10 % upplever att de inte vet. 

!  
Figur 6. Resultat på frågan om hur socialsekreterare upplever privata utförares bedömning inför en placering av ett barn 
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Sammanlagt har vi fått in 20 kommentarer på denna fråga. Majoriteten av respondenterna 
kommenterar att det varierar och ser mycket olika ut. Av kommentarerna framkommer det att 
kommunerna inte alltid varit nöjda med den bedömning som gjorts av de privata utförarna. Det kan 
bero på hur lång erfarenhet de haft. En del upplevs mer seriösa än andra, det kan vara så att ekonomin 
är styrande eller att verksamheten ”anpassas” efter barnets behov. Ibland föreslås en matchning som 
inte passar som i vissa fall har det lett till omplacering. Andra skriver att de alltid är involverade eller 
har huvudansvaret i bedömningar samt att matchningen görs tillsammans. En skriver att 
placeringsformen kan avgöra till vilken grad en bedömning blir lämplig, då jourhemsplaceringar oftast 
görs väldigt akut 
  
Fråga 10: Vårdnadshavare och familjehem har rätt till stöd och hjälp. Jag upplever att de 
privata utförarna har kapacitet att ge rätt stöd och hjälp 
I denna frågas resultat ser vi att en ganska stor del, 71 % håller delvis med. 13 % helt och hållet håller 
med och 13 % tar delvis avstånd. En liten del av respondenterna svarar att de inte vet. 

!  
Figur 7. Resultat på frågan om huruvida socialsekreterare uppfattar att vårdnadshavare och familjehem har rätt till stöd och 

hjälp.  

  
Sammanlagt har vi fått 19 kommenterar på denna fråga. En stor del av respondenterna skriver att de 
anser att stöd som ges av de privata utförarna till familjehemmen är bra och fungerar väl. En 
kommenterar att de konsulentstödda familjehemmen många gånger har bättre stöd än kommunens 
egna. Andra skriver att det ser olika ut beroende på utförare. Vissa upplevs ge mycket bra stöd och 
andra inget alls. Då vi ser att en liten andel socialsekreterare anser att de privata utförarna ger rätt stöd 
och hjälp till familjehemmen och vårdnadshavarna kan vi se att det är ett område som behöver 
utvecklas och förbättras för att den stöd och hjälp som är berättigad ska bli bra och bidra till en god 
placering.  
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Fråga 11: Jag upplever att personalens kunskaps- och utbildningsnivå håller en bra kvalité hos 
de privata utförarna 
I denna fråga visar resultatet på en fördelning i svaren där 60 % delvis håller med i påståendet. 7 % tar 
delvis avstånd och 13 % helt och hållet håller med. 8 % svarar  att de inte vet och endast 2 % helt och 
hållet tar avstånd. 

!  
Figur 8. Resultat  på frågan om hur socialsekreterare upplever att personalens kunskaps- och utbildningsnivå håller en bra 

kvalité hos de privata utförarna. 

  
Till denna fråga har vi fått 8 kommentarer. De allra flesta skriver att de upplever att utbildningens- och 
kunskapskvalitén hos personalen är mycket varierande. Vissa utförare ser till att utveckla kunskap hos 
personalen och andra inte. Varierande kompetens upplevs även på grund av stor personalomsättning. 
Utbildningsnivå (socionom/icke-socionom) upplevs göra skillnad i kvalité. En respondent 
kommenterar att det är svårt att veta vad de har för utbildning. 
Här finns det lite varierade erfarenheter som gör svarsresultatet svårt att tyda. Återigen pekar resultat 
på skillnader i hur kvalitet och utbildning kan uppfattas och hur mycket vikt läggs på att ta reda på hur 
det kan se ut hos privata utförarna.  

Fråga 12: Rekrytering och planering som görs av de privata utförarna upplevs hålla likvärdig 
standard som kommunens 
I denna fråga ser vi en spridning i resultatet av socialsekreterarnas svar  där 43 % delvis håller med 
och 24 % delvis tar avstånd. 14 % håller helt och hållet med och 17 % svarar att de inte vet. Endast 2 
% tar helt och hållet avstånd. 
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!  
Figur 9. Resultat på frågan om hur socialsekreterare ser på de privata utförarnas standard på rekrytering och planering 

gentemot kommunens. 

På denna fråga har det lämnats 17 kommentarer. En stor del kommenterar att det är ojämnt och det är 
högre kvalité hos del privata utförare och sämre hos andra. Andra anser  att kommunerna är mer 
”kräsna” och håller en högre standard än de privata utförarna. Det har även i fritexten förekommit att 
familjehem som kommunen inte ansett lämplig har föreslagits av privata utförare. En liten andel 
kommenterar att de inte upplever någon skillnad. En respondent kommenterar  att det i vissa fall kan 
vara en högre standard hos privata utförare. Denna fråga ger respondenterna möjlighet till att ha 
många bakomliggande förklaringar till sina svar. Vi ser även här att det finns många spridda 
erfarenheter av kvalitet hos de privata utförarna som på olika sätt kan försvåra eller underlätta 
socialtjänstens upphandlingen av dem.  
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Analys 
Här nedan kommer vi att analysera vårt resultat utifrån våra hypoteser och med hjälp av de 
organisationsteoretiska perspektiv vi tidigare presenterat: byråkrati, makt, kunskap och organisation 
som instrument. I analysen har vi också valt att koppla in några av de tidigare presenterade aktuella 
lagrum (se bilaga 3) som reglerar delar av barnplaceringar. 
  
Hypotes 1. Socialsekreterare upplever att deras myndighetsutövning gällande insyn och 
kontroll begränsas när privata utförare anlitas vid placeringar av barn. 

I fråga 4 är socialsekreterarnas upplevelser varierade. Några säger sig ha kontroll och insyn över hur 
det placerade barnet mår. De lagar och föreskrifter som bland annat reglerar hur uppföljning och 
kontakt ska ske är 5 kap. 1§ första stycket SoL; 6 kap. 7 b § SoL och kap. 7 § 3 SOFS 2012:11, och det 
är de som socialsekreteraren i sin myndighetsutövning ska följa. 
Enligt teorin gör tydliga regler och hierarki, tekniska utvecklingar och ekonomi den byråkratiska 
organisationen till den som är bäst lämpad att möta samhällets behov. I en byråkrati uttrycks makten 
genom kunskapens inflytande och dess form i praktiken. Kunskapen ger styrningsmakt genom att 
organisationen besitter kunskap och expertis, samt bestämmer över informationsflöde (Abrahamsson, 
2000; Svensson, et al., 2008). Socialsekreterarnas erfarenhet av kontroll och insyn skulle kunna 
analyseras utifrån att socialtjänsten som en byråkratisk organisation besitter både kunskap och 
ekonomiska förutsättningar, och därmed har de bästa förutsättningarna för att kunna strukturera och 
kontrollera det arbetet som görs. Socialsekreterarens position som del i en myndighet betyder även att 
de kan anse sig  ha makt och kontroll över en placering, även om detta kanske inte riktigt stämmer i 
verkligheten. Trots att socialtjänsten som organisation har makten att fatta avgörande beslut och 
besitter formell kontroll, är det inte alltid säkert att det är dem som är först med att implementera 
utvecklingar eller är snabbast att anpassa sig  till ett samhälle vars behov förändras kontinuerligt. 
Resultatet visar att många socialsekreterare anser sig sakna den goda kontrollen över en placering då 
de inte vet eller saknar full insyn i hur barnet mår. Det förekommer olika erfarenheter hos 
socialsekreterare av hur arbetet är uppdelat och vem som bär ansvaret för vad. Ett sätt att förklara 
socialsekreterares erfarenhet av tappad kontroll över insyn i hur den placerade barnet mår kan ligga i 
att de privata utförarna befinner sig utanför den reglerade organisationen. Därmed  omfattas de inte av 
organisationens tydliga regler och  struktur. Det kan finnas skillnader i hur de privata utförarnas 
målsättningar ser ut och eftersträvs och på grund av det blir arbetet inte lika effektivt.  
Enligt (Garrow & Hassenfeld, 2010) kan organisationen ses som ett stabilt instrument med tydliga 
målsättningar och regler vilket gör att organisationen kan vara så effektiv som möjligt, detta på grund 
av att alla strävar mot samma mål i organisationens interna struktur. När den formella makten med 
dess insyn och kontroll som grundas på regler och handlingsplaner minskas kan därmed  även 
effektiviteten påverkas (Svensson, et al., 2008). 
 Av fråga 5 framkommer det att finns en upplevelse av oklarhet bland socialsekreterarna kring hur 
uppdraget av genomförandeplanen utförs. Enligt bland annat11 kap. 3 § första och andra stycket SoL 
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och kap. 7 § 3 SOFS 2012:11 regleras hur genomförandeplaner ska upprättas. Många socialsekreterare 
anser att det blir bättre kontroll när genomförandeplanen görs av dem själva eller när de har full 
kontroll av hur de privata utförarna genomför planen. Känslan av att det blir bättre kontroll när 
genomförandeplanerna görs av socialsekreteraren själv kan till viss del förklaras genom att det är 
socialnämnden som organisation som styr och bestämmer vilka insatser ska utföras och hur. 
Organisationens makt uttrycker sig genom dess samlade inflytande av kunskap och det är 
organisationen som bestämmer vad som anses vara nödvändig information som ska lämnas vidare 
samt att det är organisationens definition av kunskap som anses vara överlägsen (Abrahamsson, 2000). 
Genom att överlåta upprättandet av genomförandeplaner till privata utförare kan socialsekreterare 
befinna sig i en ställning där de ibland inväntar information istället för att själva kunna bestämma vad 
som anses vara relevant information och hur kunskapen ska definieras. Därmed förlorar de en del av 
sin makt genom kunskap. 
 I fråga 6 framkommer det att en liten andel av respondenterna upplever sig ha insyn över hur de 
privata utförarna rekryterar personal. De flesta socialsekreterare menar på att de saknar kunskap om 
rekrytering då de inte har efterfrågat eller saknar den informationen. Enligt 6 kap. 6 § andra och tredje 
stycket i SoL ska alla familjehem ska vara utredda av en socialnämnd. Av teorier framgår det att den 
byråkratiska organisationen styr genom kunskapens makt och expertis som den besitter. 
Organisationen utövar  makt gentemot omgivningen genom ett samlat inflytande av kunskap som 
utövas i praktiken (Abrahamsson, 2000). Genom att socialsekreterarna inte alltid anser sig ha 
information och insyn i hur familjehem rekryteras, kan vi även analysera det som att 
socialsekreterarna  förlorar en del av sin makt gentemot de privata utförarna, eftersom socialtjänsten 
som organisation saknar den kunskapen. 
  Socialsekreterares erfarenhet av bristande insyn i hur privata utförare rekryterar personal kan också 
ses som en slags tilldelning av informell makt, tillit och ansvar mellan socialtjänsten och de privata 
utförarna. I och med att en uppgift har delegerats vidare, finns det en tillit i relationen att det utförs på 
rätt sätt av privata utförare och därför upplever socialsekreterare inte heller ett behov av att informera 
om exakt tillvägagångssätt. Enligt teorin krävs det inte alltid formell rapportering för att bevara 
kontroll, utan i den informella makten är det istället tillit som är kärnan i systemet av över- och 
underordning (Christensen et al., 2005). 
 Av fråga 7 kan det uttydas en stor variation i hur socialsekreterarn anser sig ha insyn i hur de 
privata utförarna utformar vård och stöd. Vissa anser att de till viss del har insyn och andra att de inte 
har den kontrollen. Enligt 6 kap 4 § SoL ska vård och stöd bedrivas i samråd med socialtjänsten. 
Organisationsteorin beskriver att organisationen har formell makt och auktoritet genom legal kontroll 
(Hatch, 2000), något som även socialtjänsten som organisation har. 
Att socialsekreterarna anser att de inte har full insyn kan ses som enslags tilldelning av informell makt, 
tillit och ansvar från socialtjänstens sida gentemot de privata utförarna. Informell makt och ansvar 
tilldelas genom tillit snarare än genom strukturell positionsfördelning. Det informella ansvaret 
existerar under ytan av den formella delegering av makt (Christensen et al., 2005). Det som de privata 
utförarna gör kan ses som ett utövande av informell makt då de får ansvaret tilldelad sig genom tillit 
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snarare än genom en officiell position inom strukturen. Det som sker är att de blir tilldelade en typ av 
informellt ansvar, styrt av rationella logiska mål, som existerar under ytan av den formella 
delegeringen av makten som egentligen vilar hos socialtjänsten. 
 De uppfattningar som finns hos socialsekreterare  gällande god insyn kan genom teorin förklaras 
som känslan av att besitta formell makt och legal kontroll, då de ingår i en organisation med  tydliga 
regler, struktur och hierarki. Socialsekreterare som har fått makt och ansvar delegerad till sig har fått 
den i förtroende att den att den på ett korrekt sätt kommer förvaltas väl och därmed minskar behovet 
av att kontrollera. Traditionellt inom organisationen har makten och ansvaret delegerats vidare ner i 

hierarkin, i tilltro att den förvaltas på ett bra sätt utan nödvändig uppföljning och kontroll (Christensen 

et al., 2005). Detta kan vara en förklaring till varför socialsekreterare kan uppleva sig ha tillräckligt 
med insyn för att kunna behålla sin maktposition. 
 Av fråga 8 framgår det att den övergripande uppfattningen hos socialsekreterare är att det är tydligt 
vem som har huvudansvaret vid överlämning av uppdrag till privata utförare. Flera respondenter anser 
att det är av stor vikt att det finns en tydlighet på detta område. Enligt flera lagrum bland annat 3 kap. 
3§ SoL; 6 kap. 2§ SoL; kap. 4 § 8 SOFS 2012:11 står det att det är socialtjänsten som bär ansvaret för 
de olika aspekter som en placering kan innebära. Socialsekreterarnas uppfattning av tydlighet kan 
förklaras genom att de i sin position inom organisationen har lagar och regler som styr   hur  arbetet 
ska ske och vem som har huvudansvaret vid överlämning av uppdrag till privata utförare. Enligt den 
målstyrda och rationella organisationsteorin är det  tydliga målsättningar och regler som  gör 
organisationen till ett stabilt instrument vilket i sin tur gör att organisationen kan vara så effektiv som 
möjligt eftersom alla strävar mot samma mål (Garrow & Hassenfeld, 2010). 
Socialsekreterarnas erfarenhet av tydlighet i ansvarsfördelningen kan även innebära att de anser sig 
besitta makten i fråga. Enligt teorin  betyder makt att det finns möjlighet att få sin vilja igenom och att 
de därmed får auktoritet trots motstånd (Weber, 1983).  
Socialtjänstens auktoritetsposition genom legal kontroll kan också vara en bidragande faktor till 
socialsekreterarnas upplevelser av tydlighet. 

  
Hypotes 2. Socialsekreterarna upplever att kvalitén på insatserna påverkas negativt när 
privata utförare anlitas vid placeringar av barn. 

Resultatet ifrån de svar vi fått in i fråga 9 pekar på delade erfarenheter som socialsekreterarna har av 
de bedömningar som privata utförare gör inför placering av barn. De menar att det skiljer sig mycket 
beroende på utförare. Enligt kap. 4 § 3-4 § 8 SOFS 2012:11 framgår regler för utredning och 
bedömning. Även av fråga 10 pekar resultat på en varierad upplevelse hos socialsekreterare av de 
privata utförarnas kapacitet att ge rätt stöd och vård. Det framgår av bland annat 11 kap. 3 § första och 
andra stycket SoL och kap. 7 § 3 SOFS 2012:11 hur vård och stöd ska utformas. Socialsekreterare 
upplever en problematik med att privata utförare inte alltid gör en lämplig bedömning, eller att de 
saknar kapacitet att ge rätt stöd och värd. Detta kan bero på att osäkerhet finns hos respondenterna 
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kring varför privata utförare handlar som de gör, att inte socialsekreterare alltid vet exakt vilka mål de 
privata utförarnas handlingar styrs av.  
 Enligt den rationella och målstyrda organisationsteorin kan organisationer som utför uppgifter som 
efterfrågas av samhället uppfattas som redskap för att uppnå specifika mål. Hos organisationen är den 
konsekvenslogik som styr de rationella handlingarna kopplade till utförandet av insatser. Regler och 
konsekvenslogik styr hur mål kartläggs och hur valmöjligheter och konsekvenser betraktas 
(Christensen et al, 2005). Upplevelsen av bristfälliga bedömningar eller saknad av kapacitet att ge rätt 
stöd kan ligga i denna styrande konsekvenslogik och djupare förståelse hos en organisation som 
socialtjänsten av vilka konsekvenser som kan aktualiseras i dessa frågor. Hos socialsekreterare anser 
sig  många vara osäkra på eller inte håller med i de bedömningar som gjorts. Enligt respondenterna 
förekommer det mycket variation i kvalité på bedömningar och i de privata utförarnas kapacitet att ge 
rätt stöd och vård. Denna variation kan ses som olika val av tillvägagångssätt när privata utförare ska 
följa organisationens regler men kan även analyseras utifrån att grunder för beslut och mål skiljer sig 
åt.  
 För att en organisation ska kunna överleva måste den upprätthålla regler eftersom det är reglerna 
som ger legitimitet och därmed ger möjlighet att få resurser (Garrow & Hassenfeld, 2010). Enligt 
teorier grundas mål på värderingar och måste beskrivas i konkreta termer så det finns möjlighet att 
fastställa i vilken grad målet har uppnåtts genom organisationens verksamhet. Uppnåendet av mål 
kräver ett val mellan alternativa strategier och dess konsekvenser. Konsekvenser omfattar dels de 
konsekvenser som förutsågs från början när beslut fattades, men även de konsekvenser som inte 
ursprungligen kunde förutses (Abrahamsson, 2000).  
De seriösa privata utförarna som en mindre utomstående organisation har kanske en större tendens att 
försöka upprätthålla och ta efter socialtjänstens regler och metoder och på så sätt erhålla legitimitet 
hos socialtjänsten för att kunna ta emot uppdrag. De kan även eftersträva samma mål och ha en 
förståelse för hur olika val av arbetssätt kan påverka insatsernas konsekvenser. Därför kan deras 
bedömningar och kapacitet att ge rätt stöd och vård upplevas av socialsekreterare som väl utförda och 
av bra kvalitet.  
De privata utförarna vars bedömningar kan komma att ifrågasättas, kan på ett annat sätt betraktas som 
att de inte jobbar utifrån rationella mål och inte är fullt medvetna om vilka konsekvenser som kan 
uppstå på grund av deras eventuella brister. De eftersträvar att uppnå  legitimitet och önskar tillgång 
till resurser från socialtjänsten men deras bedömningar eller kapacitet till rätt vård och stöd kan istället 
uppfattas som bristfälligt.  
I resultat från fråga 11 upplever socialsekreterare mycket variation i kvalitén av kunskap-och 
utbildningsnivå hos de privata utförarna. Socialsekreterare anser även att de har brist på insyn och 
kunskap på vad personalen har för utbildning. Enligt 3 kap. 3§ SoL ska personalen ha lämplig 
utbildning och erfarenhet. Denna saknad av insyn från socialtjänstens sida kan ses som en saknad av 
kunskap och därmed saknad av makt och ansvar i detta område, men även som en saknad av 
konsekvenslogik hos de privata utförarna. Enligt teorin är det organisationen som besitter kunskap och 
expertis och som bestämmer vad som är nödvändig information är styrande genom dess inflytande av 
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kunskap (Abrahamsson, 2000; Svensson et al., 2008). När en organisation handlar rationellt styrs 
handlingarna av konsekvenslogik. Denna logik styr hur mål kartläggs och hur valmöjligheter och 
konsekvenser betraktas (Abrahamsson, 2000).  
  Socialsekreterarnas erfarenheter kan bero på att makten som uppstår när det finns ordning och 
strukturerade ramar ibland uteblir hos de privata utförarna och därmed uppnås inte maximal 
effektivitet i arbetet och i de uppgifterna som har överlämnats. Hos de privata utförarna kan det även 
saknas en djupgående förståelse för vilka konsekvenser en bristande utbildning-och kunskaps nivå hos 
personalen kan ha och hur de kan komma att påverkar vårdinsatser. På sådant sätt kan 
socialsekreterare anse att kvalitetsstandard hos vissa privata utförare inte är tillräckligt hög.  
 Av fråga 12 visar resultatet att socialsekreterare anser att standarden på rekrytering och planering 
som görs av de privata utförarna är ojämn. Enligt kap. 4 § 3-4 och § 8 SOFS 2012:11 och 6 kap. 6 § 
andra och tredje stycken SoL finns det regler och föreskrifter som styr hur rekrytering och planering 
ska ske. Hos socialsekreterare förekommer det erfarenheter av okunskap och osäkerhet kring 
standarden. Om man ser på socialtjänsten som en organisation som fungerar som en förebild, att 
jämföra andra organisationer mot, kan det förstås hur socialsekreterare anser att det förekommer en 
ojämn standard av privata utförares rekrytering och planering. Enligt teorin kan organisationen utgöra 
en måttstock och en idealiserad norm som möjliggör upptäckandet av andra organisationens eventuella 
avvikelser (Abrahamsson, 2000). Socialtjänsten kan i sådant fall ses som den idealiserade norm som 
andra organisationer ställs mot och där eventuella brister kan upptäckas. När socialsekreterare som del 
i en organisation ser sin egen standard som den ideala kan detta bidra till att de anser att det 
förekommer en lägre standard hos de privata utförarna som befinner sig utanför organisationen och 
dess struktur, ramar och regelverk. Däremot, om de uppfattar att den egna organisationen inte kan ses 
som den ideala standarden, kan det bidra till uppfattningar att vissa privata utförare håller en likvärdig 
eller en ännu bättre standard än socialsekreterarnas egen. Likaså om de privata utförarna tidigare har 
visat att de i handlingar och mål är effektiva och rationella samt uppnår ett högt resultat med 
önskvärda konsekvenser,  kan detta även bidra till att socialsekreterare har en positiv bild av 
kvalitetsstandarden hos de privata utförare. 

Slutsats 
Utifrån resultatet kan vi konstatera att det finns en stor variation i hur socialsekreterare ser på sina sina 
möjligheter myndighetsutövning i form av insyn, kontroll och uppföljning i privata barnplaceringar 
samt hur de upplever insatsernas kvalitet. Analysen av erfarenheterna visar en komplexitet och stora 
skillnader i hur maktförhållandet kan utspela sig i ansvarsfrågor, ansvarsfördelning och metoder 
beroende på både kommun och socialsekreterare i fråga. De erfarenheter som innefattar makt och 
kontroll i de konsulentstödda placeringarna samt socialsekreterarnas upplevelser av en högre 
kvalitetsstandard, kan kopplas till informell makt och rationella mål. Dessa erfarenheter vidrör även 
hur samspelet och utövandet sker i ett ojämnt  maktförhållande. Vårt resultat visar varierade 
erfarenheter som vi till viss del inte anser överensstämma med våra hypoteser. Samtidigt utifrån 
resultatet som analyserats och diskuterats gentemot teorier om organisationens regler och rationella 
mål, legal kontroll och en tydlig struktur,   anser vi att våra hypoteser om att myndighetsutövningen 
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försvåras och insatsernas kvalitet påverkas negativt i konsulentstödda placeringar även till viss del kan 
bekräftas. 
  

Diskussion 
Trots existerande regler och struktur i form av lagar och föreskrifter verkar upplevelser av att arbeta 
med konsulentstödda placeringar aldrig vara speciellt svartvitt, framförallt då det finns mycket 
utrymme för tolkning och olika förståelse av hur arbetet kan fördelas. I vår genomgång av gällande 
lagar och föreskrifter samt av den tidigare forskningen (SOU 2014:3) som finns kring ämnet har vi fått 
en uppfattning av att det finns många snarlika begrepp som används och att detta kan försvåra 
tolkningen och förståelsen för socialsekreterarna när de ska tillämpas i praktiken. 

I resultatet nämner vissa socialsekreterare i kommentarer att deras målsättning inom kommunen är 
att inte behöva anlita privata utförare om inte i nödfall vilket är något som även tidigare forskning har 
kommit fram till (Boberg & Filipsson, 2009) . Vi kan här se en sviktande maktbalans där socialtjänsten 
både uttrycker att de helst inte använder sig av privata utförare men samtidigt blir tvungna för att 
kunna hitta familjehem. Vi undrar på grund av det, om dessa upplevelser av makt eller saknad av makt 
aktualiseras ytterligare i konsulentstödda placeringar. Dels på grund av att en placering i sig redan 
innebär ett komplext och mångfacetterat uppdrag, som kan komma att kompliceras ännu mer ju fler 
aktörer blir inblandade, som t.ex. när privata utförare anlitas. Men även som Hollander (2005) 
beskriver att socialsekreterare kan befinna sig i en beroendeställning då det uppstår brist på 
familjehem. Informationsflödet är något som också kan påverkas och det kan finnas en större risk att 
viktig information inte kommer fram ju fler kanaler den måste passera. 

Resultatet som visar på att det upplevs saknas insyn i vissa områden som information om 
rekrytering och information om barnets mående tycker vi är väldigt intressant och väcker tankar. Det 
öppnar upp för vidare diskussion kring konsekvenser för vad upplevelser av bristen på insyn kan 
innebära för det enskilda barnet och dess rättssäkerhet. 

Det som verkar stämma överens med det som framkommer i tidigare forskning (SOU 2014:3; 
Johansson, 2012) är att socialsekreterarna har erfarenhet av att det finns oklarheter i frågan om vem 
som äger ärendet och vart gränsen för myndighetsutövningen går. Några socialsekreterare har i 
resultatet kommenterat att de anser sig sakna tydlighet i ansvarsfördelning, känner en brist på kontroll 
och har ett begränsat inflytande i arbetet. Några tankar som har uppkommit hos oss är vad som kan 
behövas för ökad känsla av tydlighet i ansvarsfördelningen vid konsulentstödda placeringar. På vilket 
sätt kan arbetet bättre struktureras för att minska erfarenheter av otydlighet? Ligger problematiken i 
samarbetet och kommunikation, eller behövs det tydligare övergripande och detaljerade juridiska 
ramar för att arbetet med konsulentstödda placeringar ska upplevas vara rättssäkert och kontrollerat? 

Ekonomi är en aspekt av konsulentstödda placeringar som vi tycker har stor betydelse. Vi har dock 
inte valt att behandla den aspekten i vår studie med hänsyn till avgränsningar. Däremot har vi fått 
kommentarer från respondenter som tyder på att ekonomin kan ha stor betydelse, samt att aspekter 
kring resursfördelning och denna betydelse för organisationers arbete framkommit i analysen. Vi kan 
därför ana att de ekonomiska resurserna och dess fördelning är en väsentlig och viktig del av arbetet 
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med privata utförare. Detta tror vi kan vara problematiskt på flera sätt, speciellt när det råder brist på 
tillgång till familjehem. Tillgång till eller brist på resurser för med sig ett maktförhållande som blir 
aktuellt och relevant i relationen mellan socialtjänsten och de privata utförarna (Hollander, 2006). 
Även om det finns regler och legala ramar för de aspekter av myndighetsutövningen gällande 
barnplaceringar, har vi en bild av att ekonomin informellt är det som till stor del är styrande. Om 
ekonomin blir allt för styrande kan det bidra dels till att lagstiftningen inte följs vilket gör att de 
placerande barnen kan få olika förutsättningar och bristande rättssäkerhet, samtidigt är det en 
verklighet att ekonomin är styrande och att socialsekreterare behöver förhålla sig till även denna 
ekonomiska aspekt i sitt arbete.  

En del av syftet vi haft var att studera socialsekreterarnas upplevelser av kvalité på insatser hos de 
privata utförarna. Broberg & Filipsson (2009) visar i sin studie på varierade tankar kring kvalitén hos 
de privata utförarna och flera syner på en bristande sådan. I vår studie ser vi ett liknande resultat som 
visar att det till viss del finns erfarenheter av sämre kvalitet hos de privata utförarna. Då undrar vi om 
vad som skulle krävas för en ökad upplevelse av kvalitetsstandard och hur kvalitet som begrepp skulle 
kunna komma att definieras. Vi tycker att denna fråga har varit svår att besvara då studiens resultat 
verkar peka på väldigt varierade upplevelser och erfarenheter som även verkar täcka ett brett spektrum 
av olika standard och hur kvalitén betraktas från person till person.  

De positiva upplevelserna i resultatet kan även kopplas till välfungerande delar av samarbetet med 
de privata utförarna som har lyckats att specialisera sig inom området och som utför kvalitetsarbete. 
Som Stanley et al (2013) skriver kan en mindre organisation ha möjlighet att erbjuda större 
tillgänglighet och personlig service. Den offentliga sektorn och den privata sektorn existerar inte 
oberoende av varandra och det finns utrymme på både sidor för förbättringar, samt att det har mycket 
att lära av varandra. Det är en verklighet att det finns en stor personalomsättning då det kommer till 
området familj och individ hos socialtjänsten, där även handledning och mentorskap utvecklas i en 
ofta långsam process. På så sätt kan konsulenterna komplettera och bidra till ökad effektivitet vid 
implementerande av exempelvis stöd och utbildning till familjehemmen. Med tanke på den stora 
personalomsättningen som kan finnas inom socialtjänsten kan konsulenterna förse familjehemmen 
med ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. 

En annan aspekt som vi kan diskutera är när respondenternas känsla av makt i myndighetsutövning 
är positiv och stark, och arbetet med privata utförare upplevs som välfungerande. De positiva 
erfarenheterna  kan uppstå när socialsekreterare känner sig bemyndigade och upplever att de har stöd 
och hjälp av sina chefer (Cearly, 2004). Dessa erfarenheter kan i sin tur avspegla sig i och påverkar 
relationen till privata utförare och bidrar till starkare positiva upplevelser hos socialsekreterare i sin 
myndighetsutövning. Vi har även funderat på vilket sätt socialsekreterares arbetserfarenhet och 
trygghet i yrkesrollen kan ha haft för inverkan på deras upplevelser i frågan om konsulentstödda 
placeringar. Enligt Lindau & Johanssons (2004) studieresultat blev biståndshandläggare mer säkra i 
sin yrkesroll med tiden. I resultatet av vår studie har vi inte kunnat påvisa något samband mellan 
yrkeserfarenhet och antingen positiva erfarenheter eller upplevelser av bristande insyn och kontroll. 
Trots detta finns det en idé hos oss att säkerhet och trygghet i yrkesrollen kan spela roll i hur 
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socialsekreterare upplever sin myndighetsutövning och kvalitetsstandard i konsulentstödda placeringar 
av barn. 

  
Egna reflektioner  
Något vi upptäckt och förstått under studiens gång är att vi bara skrapat på ytan av vilka erfarenheter 
och värderingar det kan finnas hos socialsekreterare i arbetet med privata barnplaceringar. Vi har fått 
en ökad förståelse för hur komplext området är och att varje individuell placering måste behandlas och 
beaktas enskilt. Vi ser det som en ganska naturlig påföljd att detta område med all sin komplexitet och 
perspektiv verkar kompliceras ytterligare ju flera aktörer som blir inblandade. Vi har även fått 
uppfattningen om att socialsekreterarnas roller och ansvarsfördelning är något som kan se olika ut i 
olika kommuner och som i sin tur påverkar upplevelsen av arbetet med privata utförare. 
Ett annat dilemma som har kommit upp i våra tankar är den individuella bedömningen. Bedömningar 
ska båda vara individuella men likvärdiga och rättsäkra, vilket är något som har visat sig vara 
omdiskuterat och problematiskt. Vad kan socialsekreterarnas varierade erfarenheter ha för 
konsekvenser för en rättssäker och likvärdig bedömning då vårt resultat visat på varierade upplevelser 
av möjlighet till insyn och kontroll? På vilket sätt kan rättsäkra bedömningar ske om socialsekreterare 
upplever så pass mycket otydlighet i frågan? Är detta ett återkommande dilemma även för andra 
områden inom socialt arbete? 
I resultatet har det framkommit att vissa socialsekreterare anser att de inte alltid har en god insyn och 
saknar kvalité hos de privata utförarna. Vi undrar då utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, hur 
socialsekreterare ska hantera när de känner så, samtidigt som de kanske inte har så mycket 
handlingsutrymme i sitt arbete eller känner maktlöshet själv. Hur påverkar det socialsekreterares 
kontakt och samarbete med de privata utförarna och vilka konsekvenser kan detta medföra för 
framtida arbetet med placeringar av barn? 

Det finns många olika intressanta infallsvinklar av ämnet som vi anser skulle kunna vara aktuella 
för vidare forskning. Eftersom vi endast har fått en väldigt begränsad bild av socialsekreterarnas 
erfarenheter skulle de kunna vidare utvecklas. Med hjälp av till exempel kvalitativa forskningsmetoder 
och utifrån andra variabler skulle området kunna undersökas vidare för att få fram en bredare och mer 
detaljerade bild. 

Trots att vi i denna studie har beskrivit problematik som kan uppstå i arbetet med privata utförare 
tror vi starkt på att det existerar konsulentstödda placeringar av barn som är välfungerande och innebär 
bra förutsättningar för det placerade barnet. Vi tror att det kan förekomma att privata utförare håller en 
hög standard när det gäller kvalitet av insatser, att de även fyller ett behov, bidrar med sin kunskap, 
och i många fall avlastar och underlättar för kommunen. 
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Bilaga 2. Brev till Chefer 

Hej! 

  

Mitt namn är Miriam och tillsammans med min studiekamrat Natalie är vi två studenter ifrån 

Ersta Sköndal Högskola i Stockholm som skriver en C-uppsats om hur socialsekreterare 

upplever att det är att arbeta med placeringar av barn hos privata utförare. 

Därför har vi kontaktat dig, vi undrar om du tror att de socialsekreterare som arbetar med 

placeringar av barn på din enhet skulle kunna tänka sig att hjälpa oss med detta genom att 

svara på en digital enkät? I sådant fall skulle vi behöva deras mailadresser så att vi kan skicka 

länken till vår enkät till dem. 

Vi beräknar att det skulle ta mellan 5- 10 minuter att svara på hela enkäten. 

 Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Svaren kommer självklart att 

vara anonyma och konfidentiella då inga personuppgifter registreras. 

Tack för att du tog din tid att läsa och vi hoppas att många kan och vill svara på enkäten. 

Om du undrar över något eller har några frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta 

oss på vår mail: cuppsats.mn@gmail.com. Vi skulle bli oerhört tacksamma om vi kunde få in 

mailadressserna innan denna veckas slut. 

  

Med vänliga hälsningar 

Miriam Thorvaldssson & Natalie Mahama 
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Bilaga 3. Lagrum 

Socialtjänstlagen 
Enligt 3 kap. 3§ ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Enligt 5 kap. 1§ första stycket ska socialnämnden verka för att barn växer upp under trygga och goda 
förhållanden. 
Enligt 6 kap. 2§ ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till familjehem och HVB och 
enligt 4 § ska vård i familjehem och HVB ska bedrivas i samråd med socialtjänsten. 
Av 6 kap. 6 § andra och tredje stycken framgår det att familjehem och jourhem ska vara utrett av en 
socialnämnd. 
Enligt 6 kap. 6 b § vid beslut om placering i familjehem (ej jourhem) ska socialnämnden ingå avtal 
med hemmet. Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd 
under placeringen ska framgå av avtalet. 
Enligt 6 kap. 7 b § ska socialnämnden noga följa vården av de barn som vårdas i ett familjehem, 
jourhem eller HVB. Främst genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, genom 
enskilda samtal med barnet, samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem och samtal med 
vårdnadshavarna. 
Enligt 6 kap. 7 c § första och andra stycket ska det finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakterna med barnet och som ska besöka barnet regelbundet i den omfattning som är 
lämpligt utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. 
Enligt 11 kap. 3 § första och andra stycket ska en vårdplan finnas vid en placering i familjehem eller 
HVB-hem. Vid placering av barn och unga ska det även upprättas en genomförandeplan om hur 
insatser ska gå till. Enligt tredje stycket ska det framgå i vårdplanen/genomförandeplan åtgärder och 
insatser som andra huvudmän har ansvar för. 
  

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Enligt 13 a § ska socialnämnden noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, 
jourhem eller HVB. Främst genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, genom 
enskilda samtal med barnet, samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem och samtal med 
vårdnadshavarna. 
  

Socialstyrelsens föreskrifter: Socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 
Enligt kap. 3 § 3 ska den som bedriva socialtjänst utöva egenkontroll och säkra verksamhetens 
kvalité. 
Av kap. 4 § 3 framgår det vilka uppgifter en utredning av hemmets lämplighet ska omfatta. 
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Av kap. 4 § 4 framgår det att utredningen ska omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning. 
Enligt kap. 4 § 8 har socialnämnden ansvar för att bedöma lämpligheten genom att väga in det som 
har sammanställts och kommit fram i utredningen. 
Enligt kap. 7 § 3 ska det framgå av genomförandeplanen vilka åtgärder planerats gällande barnets 
utbildning, hälso-sjukvård och umgänge. 

Socialstyrelsens föreskrifter: Socialnämndens skyldighet att föra förteckning 
över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem 
Socialnämnden har en skyldighet att tydligt föra förteckning över  alla barn som någon gång under 
året vistats i familjehem eller annat enskilt hem. Förteckningen skall föras kontinuerligt och skickas in 
till länsstyrelsen varje år (SOFS 2003:15).  

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn 
och unga 
I dessa allmänna råd ges rekommendationer till socialnämnden vid arbete med barn och unga enligt 
socialtjänstlagen i frågor som rör anmälan och förhandsbedömning, handläggning av ärenden, och 
uppföljning av öppna insatser (SOFS 2014:6). 
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