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ATT ÖVERVÄGA NÄTVERKSPLACERING – EN RÄTTSSOCIOLOGISK STUDIE 
AV SOCIALSEKRETERARES KONSTRUKTION AV ÖVERVÄGANDE ENLIGT 
SOL 6:5. 
Ulrika Hammarén och Lisa Hjortek 
 
Abstract 
 
Då ett barn ska beredas vård utanför det egna hemmet har socialtjänsten en skyldighet att 
enligt SoL 6:5 överväga om barnet kan placeras i det befintliga nätverket.  Syftet med 
denna C-uppsats var att med utgångspunkt i SoL 6:5 undersöka socialsekreterares 
konstruktion av begreppet ”överväga” och hur de går tillväga vid sitt övervägande. 
Resultatet visar att inga uttalade rutiner fanns på socialsekreterarnas arbetsplatser, vilket 
resulterade i individuellt utformade överväganden. Övervägandet baserades ofta på 
personliga värderingar och ibland på forskningskunskap och rättskällor. Även 
samtalsklimatet på arbetsplatsen, konflikt mellan förälder och nätverk samt 
socialsekreterarens samarbete med föräldrarna påverkade socialsekreterarens 
konstruktion. För att besvara frågeställningarna tillämpades en rättsvetenskaplig metod 
där kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra socialsekreterare inom barn- och 
ungdomsenheter i Stockholm. Studiens resultat analyserades utifrån en hermeneutisk 
forskningsansats. Analysverktygen var socialkonstruktivistisk teori samt kognitiv teori.  
 
Sökord: nätverksplacering, överväga, handläggning, familjehem, rättssociologi 
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1. INLEDANDE AVSNITT         
 
1.1 Inledning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) har socialnämnden ett särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 
och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 
hemmet (§ 12, st 4). När ett barn behöver placeras utanför det egna hemmet skall 
socialtjänsten i första hand överväga om barnet kan placeras hos någon anhörig eller 
annan närstående. Detta regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. 5§. Att överväga 
huruvida barnet kan placeras hos anhörig eller annan närstående är således något som 
socialtjänsten måste göra i och med att lagtexten formulerats med ordet  ”skall”.  
 
”När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 
anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2§ 
alltid beaktas” SoL 6:5 
 
Beslutet att barn skall placeras utanför hemmet fattas av socialtjänsten/ socialnämnden. 
Det finns en lång tradition i Sverige av familjehemsvård, och det är den vanligaste 
förekommande vårdformen för barn och unga som behöver vård utanför det egna 
hemmet. Det finns ungefär 8000 familjehem i landet och under 2004 var cirka 15000 barn 
placerade i familjehem någon gång under året (Linderot, 2006, s.11). Mycket forskning 
kring familjehemsvård tyder på att placeringar inom nätverket både är hållbarare över tid 
och upplevs som bättre av barnet självt (Linderot, 2006, s.42-43).  Ändå är antalet 
nätverksplaceringar få i förhållande till antalet främmande familjehemsplaceringar: år 
2003 placerades endast 15 % i släktinghem, dvs familjehem tillhörande en släkting till 
barnet (Linderot, 2006, s.40). 
 
När ett barn behöver placeras utanför det egna hemmet så faller det på handläggande 
socialsekreterare att göra ett övervägande enligt SoL 6:5 och undersöka huruvida det 
skulle kunna finnas möjligheter att placera barnet någonstans i dess redan befintliga 
nätverk. I de aktuella kommunerna där intervjupersonerna arbetar organiseras 
placeringsärenden på följande vis. Då socialsekreteraren övervägt enligt SoL 6:5 lämnar 
hon över ärendet till familjehemssekreterarna. Familjehemssekreterarna utreder sedan om 
det förslag som socialsekreteraren kommit med kan fungera som faktiskt familjehem för 
barnet eller inte. Socialsekreterarens övervägande enligt SoL 6:5 är alltså det som ligger 
till grund för familjehemssekreterarnas utredningsarbete. Om socialsekreteraren kommer 
med information om nätverket utreder familjehemssekreterarna denna information; om 
socialsekreteraren inte kommer med någon information om nätverket så påbörjar 
familjehemssekreterarna ett sökande efter ett främmande familjehem åt barnet. 
Övervägandet enligt SoL 6:5 skulle utifrån detta kunna ses som det som lägger grunden 
till huruvida ett barn ges möjligheten till att placeras inom sitt nätverk eller inte, varpå vi 
fann det intressant att undersöka hur detta övervägande går till. Varken lagtext eller 
förarbeten ger hänvisningar om hur övervägandet skall gå till eller vad det skall innehålla.  
 
Hur påverkar det socialarbetarnas faktiska arbete att ha en arbetsuppgift som de enligt lag 
“skall” göra, men utan att någonstans få direktiv om exakt “vad” det är som inbegrips i 
detta övervägande. Vi blev därför nyfikna på hur socialsekreterare praktiskt går tillväga 
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när det gör detta övervägande, samt vad de baserar sitt tillvägagångssätt på. Vad driver 
dem till att göra ett övervägande enligt SoL 6:5, vad ”lägger de in” i övervägandet och 
vad bidrar till deras konstruktion av övervägandet?  
 
Med övervägandet enligt SoL 6:5 satt i sin kontext framstår det som en ganska avgörande 
del av huruvida ett barn kan komma att placeras inom sitt nätverk eller inte. Detta gjorde 
oss intresserade att se till hur socialsekreterare i praktiken konstruerar sitt övervägande. 
Mot bakgrund av det bestämde vi oss för att göra kvalitativa intervjuer med ett urval 
socialsekreterare och låta dem berätta om hur de konstruerar sitt övervägande enligt SoL 
6:5.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
1.2.1 Syfte 
Att med utgångspunkt i SoL 6:5 undersöka socialsekreterares konstruktion av begreppet 
”överväga”. Vi vill undersöka vad socialsekreteraren lägger in i sin konstruktion av 
begreppet och hur han/ hon går tillväga vid sitt övervägande. Vi vill även med hjälp av 
socialkonstruktivistisk och kognitiv teori analysera socialsekreterarens konstruktion.  
 
1.2.2 Frågeställningar 
 

1. Hur går ett urval av socialsekreterare tillväga när de gör ett övervägande enligt 
SoL 6:5?  

2. Vad konstruerar det juridiska innehållet i socialsekreterarnas övervägande enligt 
SoL 6:5?  

3. Hur kan man förstå socialsekreterarnas konstruktion av övervägande enligt SoL 
6:5? 

 
1.3 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens första kapitel beskrivs syfte och frågeställningar där presenteras även en 
begreppsförklaring. I det andra kapitlet presenteras uppsatsens metod. Sedan redovisas de 
teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för analysen, och efter detta redogörs 
uppsatsämnets bakgrund samt tidigare forskning inom området. I det femte kapitlet 
presenteras studiens resultat och delanalys (analyssteg 1). Därefter följer resultat och 
analys av den kvalitativa förhandlingen (analyssteg 2). I kapitel sju görs en integrering av 
analystegen 1 och 2 och kopplas till tidigare forskning (analyssteg 3). I det sista kapitlet 
redogörs för uppsatsens slutsatser där frågeställningarna besvaras liksom centrala 
tolkningar presenteras. Studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning finns 
också med sist i detta kapitel.  
 
1.4 Förförståelse 
Vår förförståelse har bestått i att vi trott att socionomen anser att de terapeutiska 
kunskaperna är viktigare än de juridiska. Socionomen använder ett annat språk än juristen 
och förstår därför text och begrepp på ett annat vis än denne. Socionomen har en 
överdriven respekt för juridiken och tycker att den är svår att förstå. I det praktiska 
arbetet råder tidsbrist och man prioriterar att hålla sig ajour med andra områden än det 
juridiska. Kontentan av detta blir att variationen blir stor bland socionomernas juridiska 
kunskaper, och detta medför i sin tur en bristande rättssäkerhet för de enskilda klienterna.  
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Socionomen har ett krävande yrke med ett brett kunskapsfält som de inte alltid ges 
möjlighet till att fortbilda sig i. De krav som lagstiftaren ställer kan vara svåra att leva 
upp till då arbetsbelastningen ofta är stor och det sällan ges utökade resurser  till att utföra 
ett gott juridiskt arbete. De rådande värderingarna och normerna på ett socialkontor spelar 
in i den enskilda socialsekreterarens arbete, vilket gör att prioriteringar och 
tillvägagångssätt inte bara utformas av den individuella tjänstemannen, utan även av 
organisationen som helhet. Vår förförståelse innebär att vi tror att det utifrån att det inte 
finns beskrivet hur man skall göra ett övervägande enligt SoL 6:5 kan vara många, 
varierande aspekter som ligger till grund för hur den enskilde socialsekreteraren 
konstruerar ett övervägande enligt SoL 6:5 och därmed det rättsliga innehållet.  
 
1.5 Begreppsförklaring 
Familjehem: ”...ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 
stadigvarande vård och fostran... och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”, enligt 
3 kap. 2 § socialtjänstförordningen 2001:937. Den gamla benämningen på familjehem var 
fosterhem.  
 
Främmande familjehem: Ett familjehem som barnet inte känner sen tidigare (proposition 
1996/97:124, s. 114, 1996/97:SOU 18, s. 28). 
 
Nätverk: Ett nätverk är ett system eller mönster av kopplingar mellan olika personer som 
är av särskild betydelse för de inblandade personerna. (Payne, 2003, s.210 ). Det som 
lagstiftaren i SoL 6:5 omnämner som ”anhörig eller annan närstående” har vi i uppsatsens 
löpande text valt att referera till som ”nätverk”. Nätverk innefattar barnets närmaste 
släktingrelationer som mor- och farföräldrar, farbröder, mostrar eller andra kända familjer 
som har en nära relation till barnet (proposition 1996/97:124, s. 114, 1996/97:SOU 18, s. 
28).   
 
Nätverkshem: Ett familjehem inom barnets redan befintliga nätverk (proposition 
1996/97:124, s. 114, 1996/97:SOU 18, s. 28). 
 
Överväga: Begreppet beskrivs närmare under rubriken Innebörden av begreppet 
”överväga” enligt SoL 6:5 i kapitlet Rättslig reglering. 
 
 
2. METOD            
 
2.1 Forskningsdesign 
Inom rättsvetenskaplig forskning skiljer man på metoder som studerar rätten internt och 
metoder som studerar rätten externt. Den interna metoden utgörs av den rättsdogmatiska 
metod vilken man avser att beskriva lagens innehåll och studien utgår från det givna 
regelsystemet (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s. 130.). Den externa metoden 
utgörs av den rättssocialogiska metoden med vilken man studerar rättens samhälleliga 
och sociala betydelse i det samhället den verkar i (Hollanderd & Alexius Borgström, 
2005, s 137). I vår studie kommer vi att använda både rättsdogmatisk och rättssocialogisk 
metod. Den rättssociologisk metod innebär att med hjälp av sociologiska metoder 
undersöka rätten. I det här fallet en kvalitativ metod. Den empiriska delen kom således att 
bestå av intervjuer med fyra socialsekreterare. Valet av rättssociologisk metod föll sig 
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naturligt då studien utgår ifrån en lagparagraf och vår frågeställning är hur denna 
tillämpas samt vilka utomrättsliga faktorer som kan påverka tillämpningen (Hydén, 1998, 
s. 12).  
 
2.1.1 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden har använts i avnsittet som beskriver den rättsliga 
regleringen av övervägandet enligt SoL 6:5. Den har används för att få kunskap om 
innehållet i den aktuella lagstiftningen gällande övervägande om nätverksplacering. De 
rättskällor som används är socialtjänstlagen (2000:456), den gamla socilatjänstlagen 
(1980:620), förarbeten till den aktuella paragrafen samt ett JO- uttalande. Genom denna 
studie klargjordes den rättliga ram inom vilken socialsekreteraren ska agera. 
 
2.1.2 Rättssociologisk metod 
Ett rättssociologiskt perspektiv lägger tonvikten på det sociala sammanhang rätten 
utspelas i och inte på enskilda lagparagrafer. Man kan utgå från tre generella 
frågeställningar.  Den första frågeställningen tar upp i vilken utsträckning rätten påverkar 
hur andra samhällsförhållande utvecklas. Rättssociologen kan fokusera på lagens 
målsättning och om syftet med lagen faktiskt förverkligas i samhället. Den andra 
frågeställningen handlar om hur samhällsförhållandena påverkar rättsreglerna och de 
rättsliga besluten. Mathiesen menar här att de ekonomiska förhållandena påverkar 
rättsreglerna i större utsträckning än till exempel sociala förhållanden. Den tredje frågan 
fokuserar på samspelet mellan rättsliga regler och samhället (Mathiesen, 2005, s.23). 
Utifrån den rättssociologiska teorin ser man alltså rättsliga beslut, exempelvis en 
socialsekreterares beslut att placera ett barn i ett ”släktinghem”, som en produkt av flera 
samhälleliga faktorer. Dessa kan härledas till sociala och organisatoriska förhållanden 
eller/och politiska och ekonomiska krafter. Utifrån detta perspektiv är alltså själva rätten 
endast en faktor av andra utomrättsliga faktorer som är avgörande i ett beslutsfattande. 
Hydén (1998) skriver att rätten endast anger formen och gränserna för ett beslut, medan 
det normativa innehållet bestäms av den professionella tjänstemannens  beslut. Med en 
rättssociologisk metod blir det då aktuellt att klarlägga rättsliga företeelser såsom hur 
lagen utvärderas, tillämpas samt genomförs, exempelvis undersöka de normer i en 
organisation som leder fram till beslut eller det förhållningssätt en beslutsfattare har till 
en rättsregel. När rättssociologen studerar frågor rörande kunskapsintressen, rättens 
orsaker, dess konsekvenser eller funktion och studerar ”rätten i samhället” är det brukligt 
att använda samhällsvetenskapliga teorier och metoder för att belysa hur rätten verkar i 
samhället (Hydén, 1998, s.11). Beroende på vad man vill studera, vilka frågor som ställs 
kommer olika teorier  bli aktuella. Utgångspunken för forskningen kan vara på en 
samhälls-, organisations- eller individnivå. De olika teoretiska modellerna kan därför utgå 
från en rad olika perspektiv. För socialtjänsten är rättssociologin relevant då 
tjänstemännen i sitt dagliga arbete styrs av lagar, förordningar och bestämmelser. Detta 
ställer vissa krav på socialarbetarens kompetens om rättsreglernas innehåll samt rättens 
samhälleliga funktioner (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s. 148). Då 
socialtjänstlagen är en ramlag lämnas stort tolkningsutrymme till den enskilde 
socialsekreteraren. Utifrån ett rättssäkerhets- och rättviseperspektiv blir det då mycket 
viktigt att ställa frågor kring hur varje enskild tjänsteman tolkar och tillämpar lagen och 
på vilket sätt den kontext socialsekreteraren befinner sig i påverkar dennes 
lagtillämpning. I vår studie utgörs den rättssociologiska metoden av den empiriska del 
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som består av kvalitativa intervjuer. Vi har valt att analysera det empiriska materialet 
med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och kognitiv teori.  
 
2.1.3 Kvalitativ metod  
I studien har intervjuer med fyra socialsekreterare  som alla jobbade inom en barn- och 
ungdomsenhet genomförts. Detta för att kunna få så fylliga berättelser och upplevelser av 
den intervjuades livsvärld som möjligt för att sedan kunna tolka och beskriva problemet 
(Kvale, 1997, s.13).  Intervjupersonerna representerar tre olika kommuner. Vilka av de 
två intervjupersonerna som arbeter på samma arbetsplats uppges ej i uppsatsen med 
hänsyn till konfidentialitetsprincipen. En kvalitativ förhandlingsanalys (Janesick, 1994, 
s.209-219) gjordes efter delanalysen, där intervjupersonerna fick ta del av de analyser 
som gjorts och kommentera dessa. Detta för att en djupare förståelse av de intervjuades 
konstruktion skulle uppnås. Syftet var att beskriva och förstå de konstruktioner som 
socialsekreterarna skapar vid ett övervägande enligt SoL 6:5. Den kvalitativa intervjun 
har med hjälp av en temainriktad intervjuguide försökt komma åt olika aspekter av 
intervjupersonernas konstruktion. Valet av forskningsmetod grundade sig på att den 
personliga konstruktionen av övervägandet enligt SoL 6:5 önskades undersökas, vilket 
gjorde kvalitativa intervjuer oundvikliga.  
 
I uppsatsen har en abduktiv strategi använts, vilket är en kombination av induktiva och 
deduktiva inslag. Den induktiva strategin användes genom att intervjupersonerna med 
egna ord fått beskriva och berätta hur övervägandet enligt SoL 6:5 går till, medan det 
deduktiva inslaget handlat om att undersökarna till viss del styrdes av sin förförståelse 
samt teoretiska perspektiv i sin forskning. Detta bar med sig att teorin fått styra vissa 
frågor som ställdes under intervjun, liksom den teoretiska tolkningsmallen. Abduktionen i 
detta fall innebar att empirin tilläts påverka förståelsen och teorival och därmed låta det 
ske en växelverkan mellan empiri och teori. (Larsson, 2005:22f).  
 
2.2 Vetenskapsfilosofisk position 
En vetenskapsfilosofisk position syftar bland annat till att belysa hur kunskapsbildningen 
utvecklats (Larsson, 2005, s.19). Vi har i denna uppsats använt oss av det 
vetenskapsfilosofiska perspektivet kallat hermeneutik, vilket kan översättas med 
tolkningslära. Hermeneutiken studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för 
den mänskliga existensen (Patel & Davidsson, 1994, s.25). Det hermeneutiska 
perspektivet ser språket som ett medel för kommunikation, vilket gör att man kan förstå 
människan livsvärld genom språket. Den hermeneutiska tolkningen innebär att man tolkar 
en texts delar och helhet växelvis. Detta ger en större förståelse av textens innehåll eller 
den personberättelse som ska tolkas (Olsson & Sörensson, 2001, s. 100-102). Men det 
hermeneutiska perspektivet handlar inte bara om att tolka en text, utan syftar även till att 
förstå en texts mening. Den hermeneutiska tolkningen i uppsatsen gjordes utifrån de olika 
teman som konstruerades från vår förförståelse samt valda teoriperspektiv (Kvale, 1997, 
s.52). De enskilda delarna formades av hur uppsatsförfattarna försod textens helhetliga 
mening. När ett rimligt mönster mellan delar och helhet bildade en sammanhängande 
enhet avslutades tolkningen.  
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2.3 Urval och datainsamling 
 
2.3.1 Urval av intervjupersoner 
I uppsatsen intervjuades fyra socialsekreterare som alla jobbar inom barn- och 
ungdomsenheten. Två av intervjupersonerna nåddes genom att vi först kontaktade deras 
enhetschef. Enhetschefen vidarebefordrade sedan våran önskan om intervju till två 
socialsekreterare som sedan intervjuades. De två resterande intervjupersonerna 
kontaktades genom att vi ringde respektive mailade dem personligen. Kvale (1997, s.135) 
beskriver kvalitetskriterier för intervjupersonen vilka bör vara kunniga, vältaliga och 
villiga att prata om sin situation och därigenom ge så fylliga beskrivningar som möjligt, 
vilket intervjupersonerna i denna uppsats uppfyllde.  
 
2.3.2 Urval av litteratur och litteratursökning 
Efter att ämnet för uppsatsen valts gjordes en litteratursökning för att få en bild av vilka 
områden tidigare forskning täckt in under detta område (Olsson & Sörensen, 2001, s.47). 
Urvalet av litteratur skedde genom att till stor del välja de mest framstående och erkända 
författarna och forskarna inom uppsatsens område. Då det inte existerar så mycket 
litteratur som just behandlar socialsekreterarens övervägande enligt SoL 6:5  valde vi 
litteratur som angränsade till uppsatsens problem. Den största delen av litteraturen 
(främst i metod- och teoridelen) i uppsatsen har funnits på  universitetsbiblioteks katalog 
på internet och biblioteksdatabasen LIBRIS. Sakkunniga inom området har också 
rådfrågats efter litteratur, såsom Astrid Schlytter (universitetslektor, Socialhögskolan, 
Stockholm) och uppsatsens handledare Pia Kjellbom (universitetsadjunkt, 
Socialhögskolan Stockholm). Utöver detta har sökningar efter propositioner gjorts på 
databaserna Lagrummet och Rättsbanken. Utländsk forskning valdes till större del bort 
eftersom fokus låg på svenska förhållanden och svensk forskning som angränsade till 
uppsatsens område gick att finna.  
Sökord som användes vid sökningen efter litteratur och tidigare forskning var 
barnavårdsutredning*, familjehem*, släkt* placer*, socialtjänsten ramlag, rättstillämp*  
 
2.4 Intervjuguidens utformning 
I utformningen av intervjuguiden (se bilaga 3) användes trattprincipen, där vi inledde 
med allmänna frågor för att sedan gå över till något mer detaljerade frågor. Detta gjordes 
för att kunna ge intervjupersonen utrymme att relativt fritt berätta om arbetet vid 
övervägandet i början. Om frågorna varit alltför detaljerade i början finns det risk för att 
de skulle ha blivit präglade av undersökarnas förutfattade mening (Lilja, 2005, s.41). 
Intervjuguiden var strukturerad med formulerade teman och frågor. Guiden delades in i 
fem olika teman under vilka mer konkreta frågor ställdes. Temana var följande:  
1. Arbetsplatsen 
2. Egna yrkeserfarenheter 
3. Forskningskunskap 
4. Lagreglering 
5. Övrigt 
 
Intervjuguiden utformades med hjälp av den förförståelse som fanns av vad som skulle 
kunna konstruera ett övervägande samt med hjälp av Linderots avhandling ”Att placera 
eller  inte placera i släktinghem det är frågan” (2005) och de valda teorierna. Det sista 
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temat, ”övrigt”, fanns till som ett öppet tema för att fånga upp sådant som 
socialsekreteraren anser bidragit till hennes konstruktion men som vi inte kunnat förutse.  
 
En testomgång av intervjuguiden genomfördes uppsatsförfattarna emellan genom rollspel 
(Kvale, 1997, s.137), för att säkerställa att frågorna var förståeliga. Resultatet av denna 
genomgång blev en omformulering av vissa frågor eftersom de när de ställdes mellan oss 
uppfattades som något otydliga. Rollspelet gjordes även för att få en uppskattning av hur 
lång tid intervjun kunde beräknas ta, samt för att få öva på att intervjua.  
 
2.5 Databearbetning och tolkningsförfarande 
 
2.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Intervjupersonerna informerades redan vid första kontakten i telefon eller via mail om 
intervjuns syfte och tillvägagångssätt. De fick även skriftlig information och 
intervjuguiden tilldelad sig i god tid innan intervjun ägde rum. Intervjuerna varade mellan 
45 min - 1 timme och hölls i tre av fallen i samtalsrum på intervjupersonens arbetsplats, 
och i ett fall på intervjupersonens arbetsrum. Vi har använt oss av bandspelare och 
diktafon vid inspelningen av intervjuerna som därefter transkriberats (Norrby, 2004, 
s.89). Det som sades under intervjun skrevs mer eller mindre ordagrant ner, och pauser i 
talet samt tvekljud och andra ord av typen ”eeh, öh, hmm, jaa” etc. transkriberades också 
(Norrby, 2004, s.93). Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma dag som intervjun 
ägde rum. Inspelningen avlyssnades en fråga i taget varpå mening för mening skrevs ned 
till text på dator (Kvale, 1997, s.150). Meningskoncentrering och meningskategorisering 
användes vid bearbetningen av det transkriberade materialet.  Meningskoncentreringen 
innebar att meningsbärande enheter med långa meningar skapades utan att innebörden av 
det intervjupersonen uttryckt förlorades. Meningskoncentreringen gjordes i en form av 
sammanfattning av vad intervjupersonen sagt under respektive teman (Olsson & 
Sörensen, 2001, s.99, Kvale, 1997, s.170). Därefter illustrerades meningskoncentreringen 
med citat från intervjupersonen som belyste variationerna under varje tema.  
 
2.5.2 Tematisering och analysbearbetning  
I enlighet med den hermeneutiska tolkningsmetoden lästes först intervjuerna igenom för 
att få en helhetsbild. Därefter tolkades dessa helhetsbilder genom olika tema, vilka 
delades upp i nya delteman som en form av meningskategorisering (Kvale, 1997, s.178). 
Detta för att belysa den nyvunna förståelsen och sammanfatta nya mönster i 
intervjusvaren. Texten klargjordes på så sätt för att göra den mer tillgänglig inför 
analysen (Kvale, 1997, s. 171). Under arbetet med tematiseringen framkom ur empirin ett 
nytt tema som vi valt att kalla konflikt och relation.  
 
Intervjupersonernas utsagor analyserades en och en utifrån valda teorier för att lättare 
kunna presenteras vid en kvalitativ förhandling. Efter att förhandlingen gjorts 
organiserades analysen om och kategoriserades utifrån ovan nämnda teman. Detta 
innebar att intervjuerna nu analyserades grupperade efter respektive teman, inte som 
innan förhandlingen då de kategoriserats utifrån respektive intervjuperson. Detta gjordes 
för att bättre kunna belysa den nyvunna förståelsen och sammanfatta nya mönster i 
intervjusvaren (Kvale, 1997, s.171). Denna analys var analyssteg 1 av 3 sammanlagda.  
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2.6 Kvalitativ förhandlingsanalys  
Denna uppsats innehåller en kvalitativ förhandlingsanalys, även kallad ”membercheck” 
(Janesick, 1994, s.209-219). Det innebär att vi efter att ha gjort delanalysen mött 
intervjupersonerna igen och delgett dem analysresultatet. Den kvalitativa förhandlingen 
är ett led i tolkningsprocessen där den dubbla hermeneutiken, d.v.s där intervjuarens 
tolkning av intervjupersonens egen tolkning av sin livsvärld kan fördjupas (Gilje, N. & 
Grimen, H. 1993). Delgivningen av delanalyserna spelades liksom den föregående 
intervjuerna in på band, varpå materialet transkriberades och meningskategoriserades.  
Därefter följer ytterligare en analys på det nytillkomna förhandlingsmaterialet, där 
intervjupersonernas tillägg, medhåll eller motsägelser tolkas. Den kvalitativa analysen var 
analyssteg 2. En kvalitativ förhandlingsanalys ger en chans att undersöka om vi förstått 
intervjupersonerna rätt, samtidigt som det ger intervjupersonerna möjlighet att 
kommentera de tolkningar vi gjort utifrån valda teorier. Förhandlingen innebär att  
intervjupersonerna får tillfälle att göra tillägg till de beskrivningar som vi gjort av deras 
uttalanden, samtidigt som de får uttala sig kring huruvida de anser våra tolkningar vara 
rimliga. Om intervjupersonerna anser förklaringarna vara rimliga och autentiska, så har 
man nått en ”utåtriktad förhandling”. Om intervjupersonerna motsätter sig tolkningarna 
så kan dessa modifieras med hjälp av intervjupersonernas tillägg tills man når en tolkning 
där autencitet uppnås, eller lämnas i sitt ursprungliga skick men med intervjupersonens 
kommentar som tillägg för ytterligare förståelse. Man har då nått en ”inåtriktad 
förhandling” (Harre & Secord, 1972).  
 
Därefter sammanställdes och behandlades delanalysen med den kvalitativa analysen i en 
intergrerad analys där tolkningar och kopplingar gjordes till såväl valda teorier som till 
tidigare forskning. Detta var analyssteg 3. 
 
2.7 Uppsatsens trovärdighet 
Hur intervjupersonernas berättelser utformas bestäms av olika faktorer i samverkan med 
den sociala kontexten. Bland annat styrs den av berättarens motiv att framställa 
berättelsens specifika innebörder, samt lyssnarens respons på berättelsen (Kvale, 1997, s. 
210f). Nedan resonerar vi kring uppsatsens validitet, reliabilitet och triangulering. Vi tar 
även upp uppsatsens generaliserbarhet. 
 
2.7.1 Validitet 
Med validitet avses begreppets funktion att kontrollera om metoden leder till studier av 
det som avses bli undersökt. Vi har i denna uppsats valt att göra vår validitetskontroll 
utifrån Kvales sju valideringsstadier (Kvale, 1997, s.214-215). I uppsatsarbetet har bara 
de uppgifter som ansetts vara relevanta tagits med i rapporten, vilket har skett genom att 
vi hela tiden stämt av om uppgiften är relevant för uppsatsens frågeställningar. Mycket 
täta beskrivningar från intervjupersonerna erhölls, vilket ökade validiteten i uppsatsen 
och var det som eftersträvades vid utformningen av frågorna i intervjuguiden. För att 
tydliggöra detta har därför många och detaljrika citat och beskrivningar lagts in i 
resultatdelen och avvikande mönster har belysts (Larsson, 2005, s.115; Patton, 1997, 
s.244-245, 466-467). I intervjusituationerna gäller validiteten även tillförlitligheten i 
intervjupersonernas svar samt kvaliteten i själva intervjuandet. Eftersom intervjuerna 
gäller intervjupersonernas konstruktion av övervägandet är tillförlitligheten i svaren svåra 
att helt kontrollera. Vi försökte ändå få en viss kontroll av svaren genom att ställa 
följdfrågor och uppmana till förtydliganden. Vi försökte också ha ett öppet och icke 
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dömande förhållningssätt. Även mångsidig information ökar validiteten och därför valdes 
att intervjua fyra intervjupersoner för att belysa problemet ur fyra olika personers 
perspektiv. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till alla moment i uppsatsförfarandet, 
detta för att kunna se om andra tillvägagångssätt eller vinklingar varit möjliga. Det är 
svårt att avgöra hur pass typiskt resultatet och beskrivningarna är (Marsh, et al. 1978, 
s.20).  
 
2.7.2 Reliabilitet 
Forskaren är vid kvalitativ forskning både mätinstrument och uttolkare av mening vid 
analys av data. I frågan om vilken beskrivning som är sann kommer både reliabilitet och 
validitet in (Larsson, 2005, s.115). Reliabiliteten handlar bland annat om resultatens 
konsistens och inre logik (Kvale, 1997, s.213). Detta har testats under intervjutillfällena 
genom att vi ställt liknande frågor till alla intervjupersoner som fokuserar på samma tema 
för att sedan undersöka konsistensen i svaren. Vi har även använt oss av 
undersökartriangulering för att öka reliabiliteten (se triangulering) (Larsson, 2005, s.117; 
Patton, 1997, s.244-245, 466-467). 
 
2.7.3 Triangulering 
Studiens grad av säkerhet och trovärdighet (validitet och reliabilitet) ökas genom så 
kallad triangulering. Det finns olika former av triangulering (Larsson, 2005:109) och 
Vi har använt oss av följande trianguleringar för att kunna se problemets konstruktion 
från olika sidor: 
Undersökartriangulering innebär att båda uppsatsförfattare arbetat med datamaterial och 
analys och därmed kunnat jämföra och diskutera resultaten med varandra. Eftersom vi 
varit två författare så har möjligheten funnits att pröva olika tolkningar (Larsson, 2005, 
s.112). Under intervjutillfällena hade en av undersökarna huvudansvaret för intervjuerna 
medan den andra kontrollerat att de frågor ställts som var avsedda att ställas samt följt 
upp med följdfrågor om huvudintervjuaren glömt bort något. Denna kontroll minskade 
risken för feltolkningar och felkodningar, och kan därför sägas öka reliabiliteten (Kvale, 
1997, s.220). En kvalitativ förhandlingsanalys har även gjorts i denna uppsats, vilket 
också är en form av undersökartriangulering då aktörerna får ge sin reaktion på våra 
tolkningar av deras uttalanden, en “face validity” (Patton, 1990, s.417). Detta medför att 
autenciteten i tolkningarna prövas. Teoritriangulering innebär att vi använt oss av olika 
teoretiska perspektiv vid analysen av dataunderlaget för att få en mer mångsidig bild av 
fenomenet. Detta gör att tolkningsrepertoaren utökas (Larsson, 2005, s.112).  
 
2.7.4 Generaliserbarhet 
Eftersom urvalet av intervjupersonens varit syftesbestämt och rört sig om relativt få 
personer så är resultaten svåra att generalisera. Däremot skulle man kunna tillämpa så 
kallad extrapolering vilket är en form av generalisering som inrymmer den naturalistiska 
generaliseringen. Denna generalisering innebär att tyst kunskap verbaliseras genom 
intervjupersonens utsagor, och den tysta kunskapen övergår då till en formulerad 
påståendekunskap (Kvale, 1997, s. 210). 
 
2.8 Etiska aspekter 
Genom hela uppsatsarbetet har hänsyn tagits till etiska aspekter (Kvale, 1997, s.104-116). 
Vi har strävat efter en strikt konfidentialitet vilket gör att alla intervjupersoner är 
anonyma och all information som kan röja deras identitet tagits bort i uppsatsen. 
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Intervjupersonerna har blivit informerade om syftet med intervjuerna och uppsatsen. De 
har därefter muntligen givit sitt samtycke och har fått välja var intervjun skulle äga rum. 
De har även godkänt att intervjuerna spelas in med bandspelare för att sedan transkriberas 
och användas i uppsatsen. Vid intervjuns början informerades intervjupersonerna att de 
hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun om de inte ville fortsätta. Likaså kunde 
de välja att inte besvara vissa frågor. Under intervjun hade intervjupersonerna möjlighet 
att ställa frågor till oss. Under intervjuguidens sista tema, “Övrigt” fick 
intervjupersonerna tillfälle att göra tillägg om de tyckte att det var något vi utifrån vår 
intervjuguide missat att täcka in. De blev också tillfrågade om de ville ha ett exemplar av 
den slutgiltiga c-uppsatsen, vilket alla ville. 
 
2.8.1 Uppsatsförfattarnas förhållningssätt 
Den kvalitativa forskningsintervjun påstås ofta sakna objektivitet eftersom den innefattar 
mänskligt samspel, vilken är en viktig del i intervjusituationen (Kvale, 1997:64). Innan 
intervjuerna påbörjades diskuterade vi noggrant ”Kvalitetskriterier för intervjuaren”, 
eftersom intervjuaren är sitt eget forskningsverktyg. Dessa kriterier innefattar bland annat 
tydlighet; att man är påläst, empatisk, lyssnande och öppen genom att exempelvis fånga 
upp nya aspekter som intervjupersonen för in och följa upp dem och tolkning; genom 
klargörande och vidgande av intervjupersonens uttalanden. Att presentera tolkningar av 
det som sagts gör att detta kan bekräftas eller dementeras av intervjupersonen (Kvale, 
1997, s.136-139). 
 
2.9 Fördelar och nackdelar med att vara två författare 
Vi har framför allt sett fördelar med att vara två personer under uppsatsarbetet. Det har 
medfört att vi kunnat fördela arbetsuppgifterna och på så sätt vara tidseffektiva. Vi tror 
även att det bidragit till att analysen fördjupats i och med vi varit två istället för en som 
tolkat och analyserat intervjumaterialet. Samarbetet har även gett oss möjlighet att 
reflektera tillsammans över tankar, idéer, analys och upplägg. Detta gör att det även i 
trianguleringssyfte varit en stor tillgång att vara två. Nackdelar som vi kunnat se har varit 
att det även kan vara tidskrävande att bolla tankar mellan två personer samt att komma 
överens om språkliga formuleringar i texten. Det senare skulle kunna bidra till att språket 
i uppsatsen skulle kunna variera beroende på vem som författat just det stycket.  
 
2.10 Metodkommentarer 
Vid transkribering av data finns risk för att viktig information faller bort. Kroppsspråk 
och miner försvinner eftersom man bara analyserar det som berättas verbalt. Man ser 
heller inte till vad som utelämnas i berättelsen, vilket i ibland kan vara den viktigaste 
informationen. Vid meningskoncentreringen finns alltid en risk för att viktiga delar av 
intervjun inte kommer med på grund av undersökaren inte ser och fångar upp viktiga 
aspekter. Vi har medvetet valt bort vissa citat som inte anses relevant för 
frågeställningarna. Med ett hermeneutiskt perspektiv finns alltid en viss risk att man 
tolkar intervjupersonen på ett felaktigt sätt.. Han/ hon kan även begränsa och hålla 
tillbaka viktiga aspekter genom att inte delge hela sanningen. Konsekvenser för 
intervjupersonerna i och med deras medverkan i uppsatsen skulle kunna vara att det 
upplevdes jobbigt att prata om konstruktionen av övervägandet.  
  
Teman valdes utifrån vår förförståelse. Det innebär en viss risk för fokusering på mindre 
viktiga områden. Utrymme har dock givits för intervjupersonerna att poängtera vad de 
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anser viktigt. Vid andra sökordsval hade möjligheten funnits att annan litteratur kommit 
oss tillhanda och möjligtvis genererat en annan uppsats. En nackdel med de valda 
teorierna kan vara att de inte är tillräckligt täckande i förhållande till datamaterialet. Vid 
val av andra teorier finns chansen att andra tolkningar skulle ha gjorts och därmed andra 
slutsatser dragits.  
 
 
3.  BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING      
 
3.1 Rättslig reglering 
Enligt socialtjänstlagen (2000:453) ( SoL) ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom 
sitt område. Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av en nämnd, oftast en 
socialnämnd. Socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 
och goda förhållanden och i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighets 
-utveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling för barn och unga. Nämnden ska 
också med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling samt i nära samarbete med hemmen sörja för att de 
barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver och om 
hänsynen till barnets bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet (SoL 
5 kap. 1 §). Vården skall ske i nära samarbete med hemmet och om det är bäst för barnet 
skall vården ske utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § SoL). Genom frivilliga insatser kan 
socialnämnden vanligtvis ge föräldrar och barn nödvändig hjälp och stöd (5 kap. 1 § 
SoL). I de fall samförstånd inte kan nås har socialnämnden med stöd av lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) möjlighet att gå in vid sidan av 
föräldrarna eller i deras ställe för att förhindra en ogynnsam utveckling för den unge (1 
kap. 3 § SoL). Då vården skall ske i ett annat hem än det egna skall man i första hand 
överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, vad som är 
bäst för barnet skall alltid beaktas ( 6 kap. 5 § SoL ).   
 
I propositionen till den gamla socialtjänstlagen (1980:620) uttrycks att anhörigas situation 
till det placerade barnet skall hörsammas mer. Med detta menades att anhöriga och andra 
närstående skulle ses som en resurs för barnet under behandlingstiden (1979/80:1, s. 73). 
Vidare kan man läsa i propositionen ”Ändring i socialtjänstlagen”att,  ”vården av barnet 
bör främja samhörigheten med föräldrar, syskon och andra för barnet betydelsefulla 
personer samt kontakt med hemmiljön”(1996/97:124, s. 113). Denna samhörighet ska inte 
endast gälla en geografiska närhet utan även innefatta språkliga och kulturella likheter. I 
propositionen framhålls att internationell och nationell forskning visar att barns 
förutsättningar till ett bra liv ökar och att de mår bättre om de placeras hos släktingar. 
Likaså understyks att barn inte i onödan bör flyttas från trygga och invanda förhållanden. 
Att släktingar bör få något företräde i lagen angående placeringar, anser dock inte 
departementschefen. Detta för att det inte kan garanteras att barnet just i detta hem kan få 
en god vård. För övrigt bör socialtjänstlagens kontinuitetsprincip beaktas vilket innebär 
att se till möjligheten att hitta en bra placering i barnets naturliga nätverk (proposition 
1996/97:124, s.114). Följt av denna propositionen lämnades ett betänkande från 
socialutskottet, 1996/97:SoU 18. Där beaktas den kunskap och forskning om barns 
uppväxtkvillkor i familjehem som även återfinns i Proposition 1996/97:124. Resultat från 
socialstyrelsens rapport visar på att sammanbrott sker i färre utsträckning i 
släktinghemmen redovisas. Motionärerna poängterar att det inte finns några garantier för 
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att alla släktinghem kan ge en god vård till barnet. Samtidigt understryks att den 
känslomässiga relation mellan nära släktingar är av större betydelse för barnets 
utveckling än materiella och mätbara faktorer (1996/97: SoU 18, s. 28). I betänkandet 
anses att släktens betydelse vid val av familjehem finns dokumenterad i forskning och 
detta poängteras som en viktig faktor i flera sammanhang men att det inte beaktas i 
praktiken. Motionärerna menar att de personer som finns närmast barnet inte i onödan ska 
behöva känna sig ifrågasatta av lagstiftaren angående deras förmåga att ta hand om barnet 
(1996/97: SoU 18, s. 29). Det anförs att socialtjänsten vid familjehemsplacering alltid 
måste utgå ifrån barnets bästa och att detta ska vara en ledstjärna i arbetet med barn, men 
att barnet i första hand bör bli placerat hos någon den redan känner. 
Normaliseringsprincipen ska eftersträvas genom att barnet ska ha möjlighet till fortsatt 
kontakt med sina ”nära och kära”, som det uttrycks. Vidare anser motionärerna att det 
borde vara en självklarhet att försöka placera barnet hos personer som redan känner 
barnet väl om inte särskilda skäl föreligger, varpå det anförs att det bör införas en regel i 
socialtjänstlagen som uttrycker detta (1996/97: SoU 18, s. 30). Det konstateras samtidigt 
att en sådan placering inte medför någon befrielse från kravet på att det tänkta 
familjehemmet skall utredas och godkännas på liknande sätt som ett ”främmande” 
familjehem (1996/97:SoU18 s. 29, 1996/97:124 s. 114). Genom detta betänkande tillkom 
det fjärde stycket i 22§” Vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet 
kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående” (1996/97: SoU 18, s. 30)  
 
Med anledning av att Sverige 1990 undertecknade FN:s konvention om barnens 
rättigheter kom frågan om nätverksplaceringar åter att diskuteras (Linderot, 2005, s. 55). 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav 4 fungerar som grundläggande principer 
och är rådande över övriga. Principerna är artikel 2 –förbud mot diskriminering, artikel 3 
– barns bästa, artikel 6 –rätten till liv och utveckling samt artikel 12 – rätten att uttrycka 
sina åsikter. Det är varje lands ansvar att se till att den nationella rätten överensstämmer 
med konventionen. I proposition ”Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter i Sverige” (1997/98:182), formuleras målsätttningen att barnkonventionen ska 
förankras i allt beslutsfattande som rör barn. Detta arbete innebär att förändra attityder, 
förhållningssätt och arbetssätt i de skilda verksamheter som rör barn. Syftet är att gradvis 
förbättra barns villkor (1997/98:182, s 73). Som ett led i att låta barnkonventionen 
genomsyra lagstiftningen formulerade socialutskottet i ett betänkandet, 1998/99 SoU 6 
vikten av att socialtjänsten först ska pröva möjligheterna till att placera barnet i dess 
naturliga nätverk. För att verkligen betona betydelsen av detta anförs att bör ändras till 
skall. Att barnets bästa alltid skall beaktas framhålls likväl som att om barnet inte kan 
garanteras en god vård i nätverkshemmet får ett annat familjehem bli aktuellt (1998/99: 
SoU 6, s. 43). Därmed ändrades ordalydelsen till:  
 ”Vid placering av barn skall i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 
anhörig eller annan närstående”. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 1999. 
Samtidigt med denna lagändring genomfördes även  ett tillägg i nuvarande SoL 6:1 som 
ytterligare förstärkte anhörigas och närståendes position då en placering är aktuell utanför 
det egna hemmet: ”Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet 
med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.” (1998/99: SoU 6, s. 
52). Efter reformen av socialtjänstlagen då nya socialtjänstlagen (2000:453) antogs 
återfinns lagregleringen om att överväga placering hos anhörig eller annan närstående i 6 
kap.  5 § SoL.  
 



   

 13

3.1.1 Innebörden av begreppet ”överväga” enligt SoL 6:5 
Linderot tar i sin licentiatavhandling (2006) upp vad som kan inrymmas i begreppet 
“överväga”. Linderot frågar sig hur handläggaren ska gå tillväga i sitt övervägande, hur 
långtgående skyldigheten är, vilka metoder som skall användas, hur ingående 
övervägandet skall vara samt vilken ambitionsnivå socialsekreteraren skall ha. Hon finner 
inga svar på frågorna i lagtexten, vägledning ges heller inte i utskottsbetänkandena och i 
doktrinen är det tunnsått. Linderot uppmärksammar också ett meddelandeblad från 
Socialstyrelsen där det omnämns att övervägandet skall dokumenteras (Linderoth, 2005, 
s.56) 
 
I ett uppmärksammat mål hos Justitieombudsmannen (JO) tas frågan upp om 
socialtjänsten fullgjort sin skyldighet att överväga placering hos anhörig eller annan 
närstående. Där kan man finna en tolkning av begreppet överväga. Att överväga innebär 
enligt JO främst att skaffa sig kännedom om det existerande kontaktnätet kring barnet för 
att få fram om det finns möjlighet att placera barnet inom nätverket. JO betonar att det 
krävs lyhördhet av socialtjänsten gentemot föräldrarnas önskemål. Då nämnden kan 
konstatera att det inte finns någon i barnets nätverk som har möjlighet att ta hand om 
barnet menar JO att det skall anses att nämnden fullgjort den skyldighet som ålagts den i 
22 § fjärde stycket SoL (Justitieombudsmännens ämbetsberättelse, 2001/02 : JO1, s. 220)  
 
Det finns ingen tidigare forskning som riktat in sig på just socialsekreterarens 
övervägande enligt SoL 6:5. Vi har därför valt att ta med angränsande forskning som 
behandlar socialsekreterarens roll vid barnavårdsutredningar och som rättstillämpare. 
Forskningen tar även upp de faktorer som påverkar socialsekreterarens utredande och 
tillämpning.  
 
3.2 Lagkonstruktionens svårigheter 
Åström (1988) tar i sin studie upp socialsekreterarens svårighet med de dubbla 
arbetsfunktionerna behandling och myndighetsutövning. Hans utgångspunkt är 
lagkonstruktionen och menar att dess olika beslutsmodeller kan skapa förvirring hos 
rättstillämparen (Åström, 1988, s.19). Sociallagstiftningen har en ramlagskaraktär, vilket 
kännetecknas av att reglerna oftare uttrycker mål och värden än normativa angränsningar 
(Åström, 1988, s. 13). Enligt Åström kan det rättsliga beslutsfattandet inom det sociala 
arbetets praxisfält (socialnämnden, läns- och kammar- och regeringsrätten) innefatta olika 
typer av beslutsfattande eller argumentationer. Två av dessa är den normrationella 
beslutsmodellen och den målrationella beslutsmodellen(1988,s.32-33). Det 
normrationella beslutsfattandet utgår ifrån rättsnormen och följer en deduktiv 
kunskapsmodell, d.v.s. rättstillämparen utgår ifrån den rättsliga konstruktionen; rättsfakta 
och rättsföljd. Svaren på frågan, hur man ska handla följer av själva normen. Det 
målrationella beslutsfattandet utgår ifrån de i lagen angivna mål som ska uppfyllas eller 
främjas. Detta beslutsfattandet förutsätter en förutsägelse om beslutets konsekvenser 
vilket måste grunda sig i kausalvetenskaplig kunskap om beteende eller samhälleliga 
förhållanden. Kunskapen om faktiska förhållanden och hur olika faktorer påverkar 
omständigheterna styr detta beslutsfattande. Åström menar att dessa två beslutsformer bör 
hållas isär, både i teorin och i praktiken. Åströms studie visar att inom ett och samma 
rättsområde återfinns de olika beslutsformerna bredvid varandra och är inte alltid tydligt 
åtskiljbara från varandra (Åström, 1988, s.51). Åström gör utifrån detta en koppling till 
svårigheten att i socialt arbete hålla isär de båda arbetsfunktionerna behandling från 
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myndighetsutövning. Han menar att vid tillämpningen av lagen är det ofta två typer av 
argument som står mot varandra vilka kan vara kommunens normtabeller och 
behandlings- och rehabiliteringsargument. Vilken beslutsrationalitet som tillämpas 
påverkar beslutet. I tillämpningen av socialtjänstlagen väger den professionella 
kunskapen om sociala problem tungt. Det målrationella beslutsfattandet kräver ett 
kausalvetenskapligt underlag vilket kan få till följd att de rättsliga normerna minskar i 
betydelse (Åström, 1988, s. 234). 
  
3.3 Tidigare forskning om att överväga enligt SoL 6:5  
Linderot är den som forskningsmässigt ligger vår uppsats närmast med sin 
licentiatavhandling “Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan” (2006). 
Hon tar här upp lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten gällande just 
placering av barn i nätverkshem. Linderot kommer i sin avhandling fram till att en 
anledning till att socialsekreterarna inte övervägde placering inom nätverket var för att de 
redan ansåg sig ha tillräcklig kännedom om nätverket för att kunna göra en bedömning av 
det. Linderot refererar till en sammanställning av gruppintervjuer med socialchef och/ 
eller IFO-chef samt handläggare i 16 kommuner där man kommit fram till att 
”Släktinghem övervägs alltid...” (Linderot, 2006, s.115). Linderots studie motsäger denna 
bild. Hon fann att socialsekreterarna endast i hälften av de undersökta fallen hade en 
tanke på möjligheten att placera barnet inom nätverket, och att vissa släktingar mest 
tillfrågades ”pliktskyldigt” då socialsekreteraren redan på förhand ansåg att det inte var 
realistiskt med en placering hos dem (Linderot, 2006, s. 116). Linderot kommer fram till 
att det fanns brister såväl vad gällde kunskapen om nätverket kring den enskilde samt 
dokumentationen kring det. Hon finner dock att socialsekreterarna uttrycker en allmänt 
positiv attityd till nätverksplaceringar, något som tidigare forskning av bl. a. Vinnerljung 
(1996) funnit motsatta reslutat kring (Linderot, 2006, s.134). Hennes avhandling tar även 
upp att flertalet socialsekreterare känner en rädsla för att negativa familjemönster skulle 
föras vidare till barnet genom en nätverksplacering.  
 
3.4 Forskning om barnavårdsutredningar 
Friis har granskat barnavårdsutredningar i sin rapport “Sociala barnavårdsutredningar” 
(2003), och uppger att en psykologisk förklaring till de brister som kan förekomma i 
sociala barnavårdsutredningarna är de begränsningar som finns i människans kognitiva 
förmåga. Utredningen kräver ett rationellt utredande och beslutsfattande där alla delar 
skall genomföras sakligt och opartiskt, och där den insamlade informationen skall vägas 
samman på ett korrekt sätt till ett för barnets bästa beslut. Friis refererar till Hessle m. fl. 
(1996) som menar att det finns en omfattande forskning som visar att dessa 
förutsättningar är svåra att uppfylla på grund av brister i människans minne, 
varseblivning och förmåga att fatta beslut (Friis, 2003, s. 77-78). Friis tar även upp de 
olika kunskapsformer som kommer till uttryck i utredningarna. Utredningarna skall 
egentligen vila på vetenskaplig grund, men vilar oftare på moraliska värderingar av olika 
slag, där klienterna ofta framställs som moraliska stereotyper (“den olämplige 
småbarnsföräldern”, “den självdestruktive missbrukaren”, e.t.c). En annan form av 
kunskapsbas som det sociala arbetet ofta vilar på är enligt Friis den praktiska kunskapen. 
Friis betecknar den praktiska kunskapen med hjälp av Jamrozik & Nocella som “den 
attityd som en person utvecklar i en organisationsmiljö under inflytande av 
organisationens interna kultur, dominerande värden och historia” (a.a., s.98). Denna 
praktiska kunskap har en särskild betydelse för socialt arbete vars interventionsmetoder, 
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där stöd- och behandlingsmetoder av olika slag är vanligt förekommande, har en “svag” 
teoretisk bas och vars utvärderingskriterier för interventionernas effektivitet är svåra att 
fastställa med exakthet. Detta ger det sociala arbetet som profession en svag teoretisk bas. 
Friis beskriver hur detta förklaras med att säga att det sociala arbetet inte har en egen 
självständig kunskapsbas, utan hämtar kunskap från andra vetenskapsområden såsom 
medicin, psykologi, sociologi och rättsvetenskap. Som följd till detta blir det dock svårt 
att ta fram metoder som vilar på stabil vetenskaplig grund och som kan tillämpas direkt i 
socialt arbete. Praktisk kunskap inom socialt arbete kan både syfta till procedur- och 
regelkunskap, men också till sådan kunskap som grundar sig i det sociala arbetets 
erfarenheter av att lösa klientens problem på det konkreta handlingsplanet. En sådan 
kunskap byggs upp genom socialarbetarens upprepade möten med fall som berör samma 
slags problematik eller problem som liknar varandra. Detta skapar en ackumulerad 
kunskap som kan vara värdefull då den gör det möjligt för socialarbetaren att gripa sig an 
nya fall med utgångspunkt i hypoteser som grundar sig i tidigare fall. Nackdelen med 
denna typ av kunskap är dock att hypoteserna skapats ur ett informellt, personligt vetande 
som utgör en slags förkunskap vars validitet inte kontrollerats med vetenskapliga 
metoder. Detta innebär att det kring den  praktiska kunskapen finns en 
validitetsproblematik, där oron framförallt gäller huruvida denna slags 
kunskapsanvändning bygger på, och reproducerar, fördomar som är diskriminerande och 
repressiva i sina effekter (a.a., s.99).  
 
Sundell och Egelund (2002) har sammanställt en kunskapsöversikt med fokus på 
forskning om myndigheternas handläggning av barnavårdsutredningar. Denna forskning 
blir relevant för denna uppsats då den beskriver de många faktorer som tillsammans 
skapar den helhet som måste undersökas för att kunna förstå socialtjänstens beslut. En av 
dessa faktorer menar DePanfilis och Scannapieci (1994) är relaterade till social-
sekreteraren då det i studier visar att dennes personliga attityd spelar stor roll vid 
utredningsarbetet och beslutsfattandet (Sundell & Egelund, 2002, s. 123-124). En 
undersökning av Sundell och Karlsson (1999) visar att om socialsekreteraren ansåg att 
klientens nätverk var viktigt i utredningsarbetet hade vårdnadshavaren fått ett större 
inflytande över utredningsarbetet och kontakter med släkten hade oftare tagits. 
Håkansson och Stave (1983) har även i sin fallstudie av fyra omhändertagna barn kunnat 
konstatera att det som avgjorde placeringen grundades på ett personligt ställningstagande 
utifrån socialarbetarnas känslor och övertygelse om vad som var bra för barnet. Beslutet 
styrdes inte av lagtext eller regler. Detta ger forskarna förklaringen att det är svårt för 
socialsekreteraren att både vara objektiv och neutral i handläggningen och samtidigt ha 
en stark inlevelse i klienten situation som de ska utreda (Sundell & Egelund, 2002, 
s.145).   En annan faktor som är av vikt i utredningsarbetet är människans benägenhet att 
i utredningar skapa arbetshypoteser (Evens, 1989). Dessa handlar ofta om vad problemet 
beror på eller hur det ska lösas. Arbetshypoteserna styr sedan det fortsatta arbetet så till 
vida att den valda, insamlade informationen fungerar som en bekräftelse på 
arbetshypotesen. Sammantaget kan sägas att de vanligaste bristerna i en utredning är 
otillräcklig insamlad information, viktig information över- eller underskattas och att den 
insamlade informationen inte integreras. Studier visar att socialsekreterare är omedvetna 
om vilken information som påverkat i deras förslag till beslut samt att olika socialarbetare 
kommer fram till olika beslut trots att de utgått från samma information. (Sundell & 
Egelund, 2000,  s.125-127). 
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Den sociala barnavården har två övergripande mål, dels att utreda barns uppväxt, dels att 
vid behov ge stöd och hjälp åt barn och familjer. Dessa två funktioner skapar dubbla 
arbetsuppgifter åt socialsekreteraren, att både vara en myndighetsperson som utreder och 
en behandlare som stödjer familjen (Sundell & Egelund, 2000, s. 146). En brittisk studie 
av Bell (1999) visar att detta skapar problem för socialarbetaren att med samma klient 
inneha båda dessa roller samtidigt. Bell menar att det är omöjligt för en socialsekreterare 
att samtidigt utreda risken för om ett barn far illa i hemmet och samtidigt skapa en 
förtrogen kontakt med föräldrarna. Som i sin tur inte själva kan välja att avstå från 
kontakten med myndigheten (s.146). Denna arbetssituation av dubbla roller har också 
kritiserats av Wächter (1998) som anser det omöjligt att utföra ett professionellt socialt 
arbete då de dubbla arbetsuppgifterna är ett hinder för att vinna klientens förtroende (s. 
146). 
 
3.5 Metoder i socialt arbete 
De senaste 10-15 åren har krav på ett kunskapsbaserat socialt arbete ökat. Det som bl.a. 
efterfrågas är mätbara metoder och insatser. Om detta uteblir finns risken att det sociala 
arbetets fält får råda under tillfälliga ideologier och trender vilket inte är gynnsamt för en 
kunskapsutveckling. I det praktiska arbetet är det viktigt att den enskilde socialarbetaren 
får kunskap om metoder och sätter ord på arbetets innebörd. Finns det ett medvetet 
förhållningssätt utgör det en plattform för utveckling och ett kritiskt tänkande (Bergmark 
& Lundström, 2001, s. 89). Författarna tar upp att inom det sociala arbetet finns en 
skepsis mot mätbar och formaliserad kunskap. Det instrumentella arbetet anses inte ge 
utrymme för genuin yrkeserfarenhet som istället trängs bort. Kritiken har kommit att 
handla om i huvudsak två områden. Det första handlar om att de systematiskt utformade 
metoderna skulle utgöra ett hinder i kontaktskapandet mellan klienten och 
socialarbetaren. Det andra riktas mot de individinriktade metoderna som anses avhjälpa 
symptomen och inte orsakerna till problemet. Argument mot en formaliserad kunskap är 
att detta står i motsats till personlig erfarenhet, det unika i varje kontakt och förmågan till 
flexibilitet i nya situationer (Bergmark&Lundström, 2001, s. 79). I denna 
motargumentation har alternativa formuleringar vuxit fram. En av dessa är ”tyst 
kunskap”. Begreppets ursprungliga innebörd är att beskriva det givna ögonblick då vi gör 
eller upplever saker utan att i stunden kunna beskriva vad vi gör eller känner (Polanyi, 
1966). Ordet har med tiden fått fler tolkningar. Inom socialt arbete har tyst kunskap ett 
positivt värde som kommit att betyda erfarenhetsbaserad och personlig kompetens vilken 
kommer att gå förlorad vid för mycket vetenskapliggörande. Begreppet är kopplat till ord 
som empati, närhet och flexibilitet (Bergmark&Lundström, 2001, s. 80).  
 
3.6 Behandlarens utsaga om den egna konstruktionen 
I en artikel av Olsson (1990, s. 8-10) behandlas de förändringsprocesser som en 
terapisession syftar till. En diskussion om terapeutens förmåga att efter en terapisession 
berätta om vad som skett under sessionen förs. I artikeln framkommer att terapeuten 
sällan minns de bedömningar han/ hon gjort efter en terapisession, och heller inte väl kan 
motivera de val av interventioner som gjorts för att ge terapeutisk verkan. Terapeuterna 
förvrängde och glömde ofta bort sina interventioner. Terapeuterna intervjuades vid två 
tillfällen, ett direkt efter terapisessionen och ett efter att behandlingen pågått ett år, varpå 
intervjuresultatet jämfördes. Vid den första intervjun hade terapeuterna svårt att vara 
explicita i sin beskrivning av den bedömning de gjort samt om överförings- och 
motöverföringsfenomen. Vid det andra intervjutillfället hade de antingen glömt helt vad 
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de sagt vid första tillfället eller mindres fel. Detta gällde speciellt den egna 
motöverföringen samt bedömningen av patienten. Artikeln hävdar därför att vi inte 
vetenskapligt kan sätta alltför stor tillit till terapeuternas utsaga. Den menar även att en 
fördel skulle vara att istället för att studera många fall studera ett eller några få fall och 
därmed kunna få en fördjupad kunskap där information från så många perspektiv som 
möjligt eftersträvas, inklusive patient, terapeut och utomstående.  
 
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV        
 
Uppsatsens resultat tolkas utifrån socialkonstruktivistisk teori och kognitiv teori. Sist i 
kapitlet behandlas teoriernas relevans för uppsatsens ämne.   
 
4.1 Socialkonstruktivistisk teori 
Inom socialkonstruktivistisk teori finns ingen objektiv verklighet som existerar utanför 
våra medvetanden, bara en subjektiv verklighet som konstrueras till konstruktioner i 
sociala processer (Hutchison, 1999, s.49). Fokus för teorin ligger inte på individen, utan 
på det sociala medium (samhället, den sociala och kulturella kontexten) som teorin menar 
konstruerar vilka vi är (Stevens, 1998, s.33-35). Man kan enligt denna teori endast förstå 
människor genom att undersöka hur de är formade och socialiserade av sin omgivning 
(Stevens, 1998, s.36). Gränserna mellan individ och samhälle är därmed oklara och 
suddiga och människan måste ses som en funktion av ständigt föränderliga mönster av 
sociala relationer och social praxis (Stevens, 1998, s.38, Berger och Luckmann, 1979, 
s.68).  
 
Berger och Luckmann förklarar den sociala verklighetens konstruktion i termer av tre 
processer - externalisering, objektivering och internalisering. Detta gör att samhället är en 
mänsklig produkt, där samhället framställs som en objektiv verklighet, samtidigt som 
människan i sig också är en social produkt (Berger och Luckmann, 1979, s.60). 
 
Institutionalisering kommer ur vaneskapande processer, där vi skapar gemensamma 
antaganden om hur saker och ting är. Vi beter oss sedan utefter denna gemensamma 
kunskap, och på detta vis skapas sociala konventioner. Dessa institutionaliseras i och med 
att många individer är överens om hur en viss aspekt på samhället ska uppfattas. Dessa 
uppfattningar legitimeras därefter via en process som gör dem meningsfulla och som 
integrerar dessa idéer om verkligheten till ett organiserat och trovärdigt system (Payne, 
2005, s.38). Vi kommer fram till gemensamma bilder av verkligheten genom att vi delar 
med oss av vår kunskap via olika sociala processer. Dessa organiserar kunskapen och gör 
den objektiv. Vanemässiga handlingar som skapats av person A och B blir till historiska 
institutioner när de förs vidare till deras gemensamma barn, person C. De handlingar som 
A och B förmedlar till C kommer av C att uppfattas som existerande utöver och bortom 
de individer som förkroppsligar dem för ögonblicket. Med andra ord upplevs 
institutionerna av C som om de hade en egen verklighet. Den institutionella världens 
objektivitet tätnar och hårdnar nu inte bara för person C, barnet, utan även för person A 
och B, föräldrarna. ”Nu gör vi så här igen”, vanemässigheten, förvandlas till ”såhär gör 
man”, ett faktum. Samhället och världen är på så vis externaliserad och objektiverad 
genom föräldrarnas konstruktion och överföring av dem till barnet. Därtill delas 
världsuppfattningen oftast av ett större antal människor, vilket bidrar till 
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världsuppfattningens förmåga att hävda sig som ”sanning”. Den institutionella världen 
upplevs alltså som en objektiv verklighet, som har en historia som föregår individens 
födelse och som inte är åtkomlig för hans biografiska minne.  När barnet lär sig hur man 
”ska” göra och hurdan världen ”är” så internaliseras den sociala konstruktionen av 
världen i barnet. Institutionens objektivitet är konstruerad och producerad av människor. 
Den är objektiverad mänsklig aktivitet. Men människan och hennes sociala värld 
interagerar med varandra. Barnets internalisering av den institutionaliserade kunskapen 
följs av tolkande processer som förklarar, försvarar och förändrar den historiska 
institutionens meningsinnehåll (Berger & Luckmann, 1979, s.77). 
 
Berger och Luckmann använder sig av termen legitimering för att förklara hur den 
institutionella ordningen ges objektiverad betydelse (1979, s.113). Våra uppfattningar om 
världen legitimeras via en process som gör dem meningsfulla och som integrerar dessa 
idéer om verkligheten till ett organiserat och trovärdigt system. Genom legitimering 
uppfattas det som skulle kunna ses som värderingar istället som kunskap.  
Legitimeringen talar inte bara om för människan varför hon bör utföra en handling och 
inte en annan, utan ger henne också svar på varför saker och ting är som de är.  
 
Det går att särskilja mellan olika typer av legitimering, även om legitimeringsnivåerna 
empiriskt sett överlappar varandra (Berger & Luckmann, 1979, s.113-115):  
 
1. De grundläggande legitimerande förklaringarna är inbyggda i ordförrådet. Ett barn lär 
sig att ett annat barn är en ”kusin”, en upplysning som omedelbart och i sig legitimerar 
ett visst handlande gentemot ”kusiner”. Detta lärs in tillsammans med beteckningen. Till 
denna första nivå av legitimering hör alla de enkla traditionella påståendena av innebörd 
att: ”Det är så här man gör”. Detta är den grundval av självklar ”kunskap” på vilken alla 
följande teorier vilar. 
 
2. Den andra legitimeringsnivån innefattar teoretiska satser av outvecklad form. Här kan 
man finna olika förklaringsscheman som relaterar uppsättningar av objektiva betydelser 
till varandra. Dessa scheman är ytterst praktiska och direkt förknippade med konkreta 
handlingar. Ordspråk, moraliska levnadsregler och visdomsord är vanliga på denna nivå.  
 
3. Den tredje legitimeringsnivån innefattar explicita teorier genom vilka en institutionell 
sektor legitimeras i termer av ett differentierat kunskapsförråd. Sådana legitimeringar ger 
oss ganska omfattande referensramar för respektive sektorer av det institutionaliserade 
handlandet. På grund av sin komplexitet och differentiering anförtros de ofta åt 
specialiserad personal som vidarebefordrar dem genom formaliserade 
invigningsprocedurer. I och med att specialiserade legitimeringsteorier utvecklas och 
handhas av personer som arbetar med detta på heltid, börjar legitimeringen gå längre än 
pragmatisk tillämpning och bli ”ren teori”.  
 
Vardagslivets verklighet vidmakthåller sig själv genom att konkretiseras i rutiner, något 
som är institutionaliseringens innersta väsen. Vardagslivets verklighet bekräftas 
emellertid ständigt på nytt i individens interaktion med andra. Precis som verkligheten 
ursprungligen internaliseras genom en social process, vidmakthålls den i medvetandet 
genom sociala processer. Den subjektiva verkligheten måste stå i ett förhållande till en 
objektiv verklighet som är socialt definierad. (a.a., s.174) 
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Det viktigaste hjälpmedlet vid vidmakthållande av verkligheten är enligt Berger och 
Luckmann samtalet. (1979, s.177). Man kan se individens vardagsliv i termer av en flitigt 
arbetande ”samtalsapparat” som fortlöpande vidmakthåller, modifierar och ombildar hans 
subjektiva verklighet. Samtidigt som samtalsapparaten oavbrutet vidmakthåller 
verkligheten, modifierar den den också oavbrutet. Genom uteslutningar och tillägg 
försvagas vissa sektorer av det som fortfarande tas för givet medan andra förstärks. 
Sålunda blir den subjektiva verkligheten av något som man aldrig talar om i längden 
tvivelaktig. Omvänt ger samtalet fasta konturer åt sådant som man tidigare uppfattat på 
ett flyktigt och oklart sätt. Allmänt talat vidmakthåller samtalsapparaten verkligheten 
genom att ”prata igenom” olika erfarenheter och tilldela dem en bestämd plats i den 
verkliga världen (a.a., s.179). 
 
4.1.1  Roll: Ett begrepp inom socialkonstruktivistisk teori 
Ett viktigt begrepp inom socialkonstruktivistisk teori är roll. Rollerna har enligt Berger 
och Luckmann (1979, s.91) sitt ursprung i samma grundläggande, vaneskapande och 
objektiverande process som institutionerna. De uppträder så snart det håller på att bildas 
ett gemensamt kunskapsförråd innehållande ömsesidiga typifieringar. Genom att spela 
roller deltar individen i en social värld, och rollerna objektiveras genom språket. Roller 
representerar den institutionella ordningen på två sätt (Berger & Luckmann, 1979, s.94). 
För det första representerar rollutförandet sig självt: Att fälla domar är t. ex. det samma 
som att representera domarrollen. Personen som innehar domarrollen agerar inte på egen 
hand, utan som domare. För det andra så representerar domarrollen ett helt institutionellt 
nät av handlingar. Rollen står i förbindelse med andra roller, och helheten utgör den 
institution som rättsväsendet bildar. Domaren handlar som representant för denna 
institution, och det är endast som sådan representation i utförda roller som institutionen 
kan göra sig gällande i den faktiska verkligheten. När en individ innehar en viss roll så 
förs han eller hon också in på specifika, socialt objektiverade kunskapsområden. Detta 
gäller både i kognitiv bemärkelse samt i bemärkelsen ”kunskap” om gällande normer, 
värderingar och till och med känslor. Att vara t ex domare innefattar att ha juridiska 
kunskaper, men också en mycket mer vidsträckt kunskap om mänskliga angelägenheter 
som har relevans på det rättsliga området. Men även ”kunskap” om de värderingar och 
attityder som anses som passande för en domare tillkommer, och sträcker sig även till att 
omfatta de värderingar domarens maka/ make har. Domaren måste ha de rätta 
”kunskaperna” även på känslornas område, och t ex veta när han/ hon skall behärska sitt 
medlidande.  Detta gör att man för att kunna inneha en roll inte bara måste förvärva de 
rutiner som är nödvändiga för att kunna utföra rollen rent praktiskt ”utåt”; man måste 
också ha förstått de olika kognitiva och affektiva lager i kunskapsområdet som direkt och 
indirekt hör till rollen.  
 
Rollerna är representationer av de existerande institutionerna, och med varje roll följer 
vissa socialt definierade kunskaper. Den institutionella ordningen är bara verklig så till 
vida som den förverkligas i utförda roller, men å andra sidan så representerar dessa roller 
just den institutionella ordningen som definierar deras art och från vilken de får sin 
innebörd. Att inneha en roll innebär således att ha en position i en social struktur. Med 
rollen kommer förväntningar och beteenden som hör ihop med den position man innehar. 
Payne (2003, s.222) gör en socialpsykologisk tolkning av begreppet roll, något vi valt 
anamma även i detta socialkonstruktivistiska perspektiv. Rollen skall utifrån detta alltid 
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ses i sammanhang med relationer, eftersom det bara går att definiera roller utifrån 
relationer. Rollkomplementaritet sker då roller, beteenden och förväntningar stämmer 
överens med varandra och med omgivningens uppfattningar. En rollkonflikt uppstår då 
en roll är oförenlig med en annan roll. Konflikter mellan roller (”inter-role conflict”) har 
vi då olika roller som en och samma person innehar är oförenliga med varandra. 
Rollambiguitet (rollosäkerhet) kan uppstå när vi är osäkra på vad en roll kräver av oss 
(a.a., s.223).Utifrån begreppet ”roll” kan vi se hur människor är bärare av olika roller, 
som i sig är representanter för olika institutioner i samhället. Alla människor bär på en 
rolluppsättning, ett antal roller som hör samman med en viss social position, med 
tillhörande förväntningar.  
 
4.2 Kognitiv teori 
Begreppet kognitioner kommer från latinets cognoscere, som betyder att kunna, att få 
kunskap. Kognitiva strukturer, ”händelser” (tankar, bildföreställningar, dagdrömmar) och 
”processer” (bedömning av situationer, uppmärksamhet, abstraktion, e.t.c.) bildar 
tillsammans det övergripande begreppet ”kognition”. Det handlar då inte bara om 
medvetna, verbala tankar, utan även om bildföreställningar eller fantasier som kan 
förekomma på ett förmedvetet plan. Enligt den kognitiva teorin bestämmer innehållet i en 
människas kognitioner hennes känsloupplevelser, och leder till vissa bestämda affektiva 
svar. Kopplingen mellan kognitioner, känslor och handlingar är inte enkelriktad, utan 
regleras av återkopplingsmekanismer, s.k feedback, vilket skapar en kretsloppsprocess. 
Inom den kognitiva teorin utgår man från att vårt sätt att uppfatta olika situationer och 
händelser bestäms av tidigt införlivade kognitiva strukturer. Dessa har sedan blivit till en 
sorts filter för våra upplevelser och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra 
stimuli, såväl från omvärlden som från vår egen inre miljö (Perris, 1996, s.22).  
 
Med kognitiv struktur (eller schema) menas en av de allra mest allmänna och varaktiga 
sidorna av en människas kognitiva organisation. Ett kognitivt schema ses som ett 
komplext mönster som blivit inpräntat i människan genom erfarenhet. I kombination med 
ett objekt bestämmer mönstret hur objektet uppfattas och en föreställning bildas. Objektet 
kan vara vilken relevant stimulus som helst som vi uppmärksammar. En sådan stimulus 
kan både komma från den yttre som den inre miljön. Som exempel på inre stimuli kan 
nämnas tankar och bildföreställningar. Ett kognitivt schema är alltså ett resultat av en 
tidigare erfarenhet, vilket gör att bearbetningen av upplevelsen och tolkningen av dess 
mening kommer att ske mot bakgrund av våra tidigare införlivade erfarenheter. Olika 
människor kan i samma situation ta fasta på olika stimuli (eller detaljer) och bilda sig 
uppfattningar som inte nödvändigtvis stämmer med varandra. En olikhet i uppfattningar 
kan också uppstå mellan olika människor som tar fasta på samma stimulus, men bearbetar 
och tolkar den olika. Däremot tenderar varje person att visa en viss konstans i sitt sätt att 
uppfatta likartade situationer. Denna egenskap hos människor att sortera enbart vissa 
stimuli som relevanta och negligera andra, samt att ge dessa stimuli en konsistent 
tolkning är vad termen ”kognitiv struktur” eller ”schema” syftar på. Hur vi uppfattar vissa 
situationer kan hänga samman med aktiveringen av en kognitiv struktur som är bestämd 
av kulturella värderingar, t ex en allmän föreställning om hurdana människor som tillhör 
andra kulturer eller klasser är. Andra kognitiva scheman hänger mer ihop med vår 
personliga historia och är specifika för varje individ, och antas ha sitt ursprung i specifika 
personliga erfarenheter och personliga värderingar (Perris, 1996, s.31).  
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4.3 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
Vi har valt att använda oss av socialkonstruktivistisk teori samt kognitiv teori. Valet av 
den socialkonstruktivistiska teorin motiveras med att teorin hjälper till att placera in 
människan i ett sammanhang. Teorin ser till människans ofrånkomliga samspel med den 
kontext hon lever i, vilket gör det möjligt för oss att genom våra intervjuer med 
socialsekreterarna även kunna göra analyser av den kontext de befinner sig inom. Den 
socialkonstruktivistiska teorin är funktionabel för vår uppsats eftersom den inte tar något 
för givet och eftersom det hos den inte existerar något rätt eller fel- bara olika 
konstruktioner.  
 
Den kognitiva teorin har vi valt för att kunna undersöka de underliggande kognitiva 
strukturer, eller scheman, som finns hos socialsekreterarna. Vi önskar på så vis ha kunnat 
fånga upp några av de tanke- och känslostrukturer som de kognitiva schemana består av, 
för att med detta kunna ge en tydligare bild av vad som bidrar till socialsekreterarens 
konstruktion av övervägande enligt SoL 6:5.  
 
 
5. RESULTAT OCH DELANALYS – ANALYSSTEG 1    
     
 
Vi har valt att lägga in de mest beskrivande citaten från resultatdelen i analyskapitlet. För 
den intresserade läsaren som vill ha citaten i sitt helhetliga sammanhang hänvisar vi till 
Bilaga 1, där det fullständiga resultatet finns.  
 
5.1 Inledning 
Analysen kommer att presenteras utifrån valda teman. I vissa fall finns delteman 
presenterade då detta är relevant för att underlätta förståelsen av texten. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av delanalysen – analyssteg 1.  Temana är: 
 
♦ TEMA 1 – Arbetsplatsen 
 -Rutiner 
  -Samtal med kollegor och chef 
- Attityder om nätverkplaceringar 
 
♦ TEMA 2 – Socialsekreterarens utsaga av den egna konstruktionen 
 -Eget tillvägagångssätt 
- personlig attityd och erfarenhet 
 
♦ TEMA 3 - Forskningskunskap 
 -Arbetsplatsen 
 - Individuellt förhållningssätt, betydelse 
 
♦ TEMA 4 – Lagreglering 
-  Arbetsplatsen 
 - Indiviuellt förhållningssätt, betydelse 
 
♦ TEMA 5 – Konflikt och relation   
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- socialsekreteraren -föräldrarna 
 -Föräldrarna -  nätverket 
- Inom nätverket 
 
5.2 Presentation av intervjupersonerna 
Samtliga intervjupersonernas namn är fingerade och samtliga är kvinnonamn, även om 
urvalet delvis utgörs av blandade kön. Detta för att man inte ska kunna urskilja i vilken 
kommun eller stadsdelsförvaltning respektive socialsekreterare arbetar och därmed ta 
hänsyn till konfidentialitetsprincipen. Vi har valt att nämna intervjupersonerna med namn 
i alfabetisk ordning: Ann, Berit, Celine och Daniella. 
 
Intervjuperson Ann 
Ann har jobbat med barn och ungdomsutredningar i 24 år. Hon jobbar med barn i åldern 
0-16 år. Hon har det senaste året haft 3 ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit 
aktuellt.   
 
Intervjuperson Berit 
Berit har jobbat som socialsekreterare i nio år. Hon arbetar nu på en utredningsenhet för 
barn och ungdomar. Hon har det senaste året haft fyra ärenden där övervägande enligt 
SoL 6:5 varit aktuellt. 
 
Intervjuperson Celine 
Celine har jobbat som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten i fyra år. Hon har 
det senaste året haft 6 ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit aktuellt.  
 
Intervjuperson Daniella 
Daniella har arbetet som socialsekreterare i sjutton år. Hon arbetar nu på en 
utredningsavdelning för barn mellan 0-12 år. Hon har det senaste året haft cirka tre till 
fyra ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit aktuellt. 
 
5.3 Tema Arbetsplatsen  
 
5.3.1 Rutiner 
Alla intervjupersoner är överens om att övervägandet enligt SoL 6:5 utformas individuellt 
av den enskilde socialsekreteraren. Ann och Berit anser båda att det inte finns några 
rutiner på arbetsplatsen. De upplever att det finns ett stort handlingsutrymme för varje 
enskild socialsekreterares övervägande, och att det inte förs någon diskussion kring hur 
övervägandet görs.  
 
Ann….”Det är inget som man pratar om, det är en rätt stor arbetsplats. Men det finns ingen 
utpekad rutin att “nu gör vi såhär”, okej det sägs, men det är ingenting som följs upp eller 
diskuteras i gruppsamtal eller någonting.” 
 
Daniella…”Inte att det finns nåra rutiner. Det är väl mer att det finns i ryggmärgen att vi ska ha 
med det i tankarna, om den möjligheten finns”.  
 
Enligt socialkonstruktivistisk teori sker allt i ett samspel mellan individen och dess 
omgivning. Den ene påverkar den andre, som i sin tur återverkar på den första. Ann och 
Berits åsikter om att det är väldigt individuellt hur de olika socialsekreterarna gör på 
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deras arbetsplatser skulle utifrån detta kunna tolkas som den verklighet som de 
tillsammans med arbetskamrater vidmakthåller och återskapar. Verkligheten “är” således 
inte bara sådan, utan blir det och fortsätter vara det också på grund av socialsekreterarna 
och deras samspel med andra faktorer på arbetsplatsen.  
 
Celine uppger att det inte finns några direkta rutiner för hur man gör ett övervägande om 
placering inom nätverket på hennes arbetsplats, men både hon och Daniella uppger 
däremot att man i deras respektive kommuner använder sig av familjerådslag, något som 
ska göras först och främst vid placeringsärenden.  
 
Celine…”Men alltså vi har gått in för det här med familjerådslag här i kommunen, och det är 
lagt att vi ska använda oss av dem först och främst vid placering där man samlar nätverket och vi 
har några frågeställningar och sen ska de diskutera på vilket sätt det ska gå till och vem som ska 
ta hand om barnet om det nu är frågan, och sen ska det godkännas och då pratar de själva.” 
 
Detta går att tolka som att det finns en uttalad arbetsmetod för hur man arbetar för att 
undersöka nätverket vid placeringar. Detta kan ses som en vaneskapande process där de 
gemensamt skapat ett antagande om hur ett övervägande ska gå till. Vaneskapande 
processer föregår alltid en institutionalisering, enligt socialkonstruktivistisk teori (Berger 
& Luckmann, 1979, s.69). Detta skulle kunna bidra till att det skapas en gemensam 
uppfattning om hur ett övervägande skall genomföras, vilket skulle kunna tolkas som en 
början till institutionalisering. För att en institutionalisering skall fullbordas krävs 
däremot att flertalet människor har integrerat idén som institutionaliseringen baserar sig 
på, agerar efter den samt att idén organiserats på ett trovärdigt sätt (Payne, 2005, s.38). 
Detta går att tolka som att det på Celine och Daniellas arbetsplatser kan finnas brister i 
någon av följande punkter: Att det är för få människor som anammat idén om 
familjerådslag, att idén inte integrerats i socialsekreterarna, att de inte agerar efter idén 
trots att direktiven säger så, att idén med familjerådslag organiserats på ett bristfälligt vis 
eller att det finns brister i dess trovärdighet som arbetsmetod.  
 
Att familjerådslag inte sker vid varje placeringsärende menar Daniella beror på att 
handläggaren oftast redan vet mycket om nätverket från den tidigare utredningen. Detta 
skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som ett resultat av det ständiga 
samspel som socialsekreteraren står i med sin omgivning. Att riktlinjer inte efterföljs är 
således något som skapats och vidmakthålls som verklighet individerna emellan på 
arbetsplatsen. Gruppmötena skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna ses som de 
samtal som utgör den verklighet som bidrar till att institutionaliserningen av 
familjerådslag inte sker, eftersom samtal enligt Berger & Luckmann är det starkaste 
verktyget för bekräftande av verkligheten (1979, s.177); i detta fall den verklighet och det 
samspel som vidmakthåller att familjerådslag inte alltid sker.  
 
5.3.2 Samtal med kollegor och chef 
Ann anser att det är problematiskt att socialsekreterare inte pratar mer med varandra och 
delar med sig av sina arbetssätt och erfarenheter. Ann tror att denna individualisering av 
övervägandet av placering inom nätverket gör att övervägandet kan bli väldigt beroende 
av hurdan socialsekreterarens egna attityd till nätverksplacering ser ut. Om 
socialsekreteraren inte är välvilligt inställd till den typen av placeringar så tror Ann att 
utredningen oftast lämnas utan att nätverket undersökts.  
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Ann…“Jag har en känsla av att det kan vara rätt godtyckligt eftersom det inte pratas så öppet 
om saker och ting. Det tycker jag är en brist. Jag tycker att det är viktigt att man pratar, att flera 
får insyn i saker och ting. Så känner jag.” 
 
Både Ann och Berit uppger att kunskap inte förmedlas från en socialsekreterare till en 
annan på hennes arbetsplats. Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas 
som att det gör att den kunskap socialsekreteraren har om att överväga placering inom 
nätverket inte kan formaliseras och bli tillgänglig för fler eller förvandlas till en metod. 
Att inte tala om något är ett effektivt sätt att försvaga en del av verkligheten och uppfatta 
den aktuella delen som tvivelaktig, menar Berger och Luckmann (1979, s.177). Att 
kunskapen som socialsekreteraren har och gör sig om övervägande av placering inom 
nätverket inte delas med andra gör att den inte externaliseras. Kunskapen stannar istället 
kvar på det individuella planet och förblir personlig. Kunskap som inte delas med andra, 
kan heller aldrig objektiveras och uppfattas av andra som ett accepterat och existerande 
handläggningsförfarande. Detta i sin tur gör att socialsekreterarens erfarenhet inte heller 
kan internaliseras av någon annan på arbetsplatsen. Resultatet blir att kunskapen inte 
institutionaliseras. Den förblir istället individualiserad och endast gällande den 
individuella socialsekreteraren. ”Nu gör vi det igen” förvandlas aldrig till ”såhär gör 
man” (Berger & Luckmann, s. 75 ).  
 
Ann uttrycker en avsaknad av diskussion socialsekreterarna emellan om hur de arbetar 
och vad de baserar sitt arbete på för grunder. Samtidigt uttrycker Ann att hon tycker att 
det presenterats alltför mycket olika metoder på socialtjänsten, utan att dessa fått riktigt 
fotfäste. Detta skulle kunna tolkas med hjälp av den tidigare analysen om hur avsaknaden 
av samtal kan göra att man så småningom upplever en sak som tvivelaktig. Detta skulle i 
så fall göra att de metoder som kommer till Anns arbetsplats inte internaliseras i 
socialsekreterarna, eftersom det enligt socialkonstruktivistisk teori krävs ett ömsesidigt 
samspel mellan människor för att befästa en viss typ av verklighet.  
 
Berit uttrycker varken en positiv eller negativ attityd till det stora handlingsutrymmet. 
Detta går att utifrån socialkonstruktivistisk teori att tolka som att det är legitimerat av alla 
på arbetsplatsen att inga rutiner finns, samt att det är upp till varje socialsekreterare att 
själv utforma övervägandet utifrån sin subjektiva verklighet. Den subjektiva verkligheten 
står alltid i relation till en objektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1979, s. 174). Det 
gör att den objektiva verkligheten i detta fall består av en verklighet som accepterar och 
vidmakthåller ett arbete utan rutiner och gemensamt tillvägagångssätt.   
 
Både Celine och Daniella uppger att det är individuellt hur de arbetar på hennes 
arbetsplats, men tycker att gruppmötena där de drar ärenden för varandra tillsammans 
med chefen är ett försök till att arbeta mer likartat.  
 
Celine…”När jag har ett sånt här ärende på mitt bord så tar jag ofta upp det i gruppen så att jag 
kan få feed-back och vad blir nästa steg, vad behöver jag beakta, vad behöver jag inte beakta.” 
 
Enligt socialkonstruktivistisk teori vidmakthålls verkligheten i medvetandet genom 
sociala processer, där samtalet är det främsta verktyget. Detta syns på Celines arbetsplats 
genom att socialsekreterarna verklighet avseende hur ett övervägande skall gå till 
bekräftas genom deras interaktion med varandra under gruppmötena. 
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5.3.3 Attityder till nätverksplaceringar 
Alla intervjupersoner nämner att de i sitt arbete med barn och ungdom på enheten stött på 
olika attityder kring nätverksplaceringar. Vissa av dessa attityder har varit negativa till 
denna typ av placering.  
 
Berit…”Det märks ganska tydligt så där, olika tänker, olika socialsekreterare tänker olika kring 
det här och det påverkar handläggningen konkret så”. 
 
Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som det sammanhang som 
socialsekreteraren står i samspel med. Detta samspel fungerar i växelverkan, vilket gör att 
socialsekreteraren både påverkar och påverkas av det. För att förstå intervjupersonens 
konstruktion av övervägandet måste man även väga in de åsikter som hon kommer i 
kontakt med genom det sociala samspel som pågår på arbetsplatsen. Att det florerar 
attityder av att nätverksplaceringar inte skulle vara bra och att släkten är förmedlare av ett 
negativt socialt arv måste utifrån denna teori antas påverka den individuelle 
socialsekreteraren i hennes arbete och attityder. Arbetsplatsens attityder blir det som hon 
måste förhålla sig till, oavsett om hon håller med eller tar avstånd från dem. Utifrån 
denna tolkning skulle man kunna se det som att det skulle vara lättare för en 
socialsekreterare att göra ett övervägande i ett sammanhang där de andra delaktiga 
människorna är av åsikt att nätverksplaceringar kan föra med sig något bra, och motsatt 
att det skulle kunna vara svårare för en socialsekreterare att överväga placering inom 
nätverket om hon verkar i ett sammanhang där negativa åsikter mot nätverksplacering är 
vanligt förekommande.  
 
Av samtliga intervjupersoners uttalande skulle det kunna utläsas att Celine och Daniella 
arbetar inom sammanhang där nätverksplaceringar möjligtvis ses som något positivt. Ann 
och Berit uttrycker snarare att en motsatt åsikt skulle kunna förekomma i de sammanhang 
de rör sig inom, eller att diskussionen om nätverksplaceringar helt enkelt saknas. 
Avsaknaden av diskussion medför enligt socialkonstruktivistisk teori att man börjar 
uppfatta fenomenet, i detta fall övervägandet av nätverksplacering, som något 
tvivelaktigt. Detta skulle kunna ses som att man skulle kunna börja tvivla på huruvida 
övervägandet om nätverksplacering överhuvudtaget bör existera i den verklighet man 
verkar inom.  
 
5.4 Tema Socialsekreterarens utsaga om den egna konstruktionen  
 
5.4.1 Personliga attityder och erfarenheter av nätverkets betydelse 
Alla intervjupersoner nämner egna känslor av att släktskap är viktigt som en grund till sin 
konstruktion av övervägandet.  
 
Ann…“Jag tror att det beror på att jag tycker att familjen är viktig och att ursprunget är väldigt 
viktigt, att man måste ha ett sammanhang.”  
 
Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som en legitimering 
tillhörande den första eller den andra nivån. Till den första legitimeringsnivån hör alla 
traditionella påståenden av innebör att ”det är såhär man gör” eller ”det är såhär det är”. 
Det är en form av självklar ”kunskap” på vilken alla andra följande teorier vilar. Den 
andra legitimeringsnivån innefattar teoretiska satser av outvecklad form, såsom ordspråk 
och moraliska maximer. Här kan man finna olika förklaringscheman som relaterar 
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uppsättningar av objektiva betydelser till varandra. De är praktiska och direkt 
förknippade med konkreta handlingar (Berger & Luckmann, 1979, s.113). Detta går att 
återfinna i Anns kopplingar mellan sin egen familjehistorik av nätverksplaceringar, samt i 
Ann och Berits attityd att släkten är betydelsefull och ska ta hand om varandra. Det märks 
även hos Berit och Celine som uttrycker sin personliga uppfattning av att släktband är av 
stor betydelse genom att använda sig av ordspråket ”blod är tjockare än vatten”. 
Ordspråk tillhör enligt Berger och Luckmann den andra legitimeringsnivån. Daniella 
anser att hennes kunskap om hur man ska göra för att överväga placering inom nätverket 
”finns i ryggmärgen”. Detta skulle också kunna tolkas utifrån socialkonstruktivistisk 
teori som ett uttalande av första eller andra legitimeringsnivån, eftersom ordspråk tillhör 
den andra nivån, medan den oreflekterande självklarheten ger uttryck för den första 
legitimeringsnivån, jämför med det citat som Berger & Luckmann tar upp som exempel: 
”det är såhär man gör” (1979, s. 113).  
 
Enligt kognitiv teori sorterar man vissa stimuli som relevanta och negligerar andra för att 
man har upprättat vissa kognitiva scheman. Ett schema är ett resultat av en tidigare 
erfarenhet, vilket gör att bearbetningen av upplevelsen och tolkningen av dess mening 
kommer att ske mot bakgrund av våra tidigare införlivade erfarenheter (Perris, 1996, 
s.31). Alla intervjupersoner uttrycker åsikter av att släktskap är viktigt, vilket skulle 
kunna tolkas som ett kognitivt schema. Detta skulle kunna medföra att de kanske inte ser 
andra saker som visar på det motsatta, eftersom man enligt kognitiv teori tar fasta på 
vissa detaljer och ser inte andra utifrån sina kognitiva scheman. Det finns en viss 
konstans i sättet man uppfattar likartade situationer, vilket gör att man följer sitt kognitiva 
schema i det man ser i en ny situation. Anns kognitiva schema av att släkten är viktig och 
kompetent skulle kunna härledas till hennes egen familjs historia där nätverksplaceringar 
förekommit. Att intervjupersonerna har en positiv inställning till släktskap och 
nätverksplaceringar gör att de kan se fler positiva saker i ett nätverk än en person som har 
en negativ inställning till nätverksplaceringar och släktskap.  
 
Berit och Celine anser att nätverksplaceringar kan vara bättre än främmande familjehem, 
och gör detta genom att relatera till sin egen inlevelseförmåga av hur det skulle kännas 
för dem själva att bli placerade eller om deras brors barn skulle behöva placeras.   
 
Celine…”Först och främst att blod är tjockare än vatten, man delar samma historia. Sen tänker 
jag att om man själv skulle hamna i den här situationen att ens föräldrar dog eller att man inte 
kunde bo hemma, då kan jag ju bara gå till mig själv att jag hellre skulle vilja åka till någon som 
jag känner redan och känner förtroende med, kanske min faster eller någon som jag vet vem mina 
föräldrar är.” 
 
I Berits fall skulle man med hjälp av kognitiv teori kunna tolka det som att Berit har ett 
kognitivt schema av att det skulle vara lättare för henne att ta hand om en släktings barn 
än om ett främmande barn. I Celines fall skulle man kunna tolka det som att hon har ett 
kognitivt schema av att hon som barn hellre skulle vilja placeras hos någon hon redan 
kände än hos främmande människor. Enligt kognitiv teori så återverkar en människas 
känsla på hennes handlingar genom kognitiva återkopplingsmekanismer. Detta skapar en 
kretsloppsprocess (Perris, 1996, s.30). Berit och Celines känslor av att det är lättare att 
relatera till någon som man har släktband till än andra kan påverka deras professionella 
handlande som socialsekreterare vid övervägande av placering inom nätverket. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till att Berit tycker sig i sitt arbete ha kunnat se att barn 
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som växer upp i nätverksplaceringar har en mer naturlig plats där som ger dem bättre 
förutsättningar för vuxenlivet. 
 
Ann uppger att hon anser att det är utredande socialsekreterares ansvar att tala med 
föräldern och ungdomen, men att hon inte säkert vet om det är hennes ansvar eller 
rekryteringsavdelningens att fullt ut utreda möjligheterna till en nätverksplacering.  
 
Ann…“Så det är ju ett utredande i detta, och där ligger ju det mycket på socialsekreteraren och 
där vet inte jag däremot vad som händer hos rekryterarna, om de jobbar för att undersöka 
nätverket eller om det bara är baserat på vad socialsekreteraren säger.” 
 
Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori och dess rollbegrepp kunna tolkas som 
att det inom Ann finns en rollosäkerhet kring vems ansvar det egentligen är att göra detta 
övervägande, eftersom det i uttrycket finns en osäkerhet kring vilka förpliktelser som 
medföljer socialsekreterarrollen.  
 
5.5 Tema Forskningskunskap 
Både Berit och Celine nämner att forskning spelar roll för deras övervägande av placering 
inom nätverket. Detta skulle kunna tolkas som kopplat till Berger och Luckmanns tredje 
legitimeringsnivå, som innehåller mer utvecklade teorier som förklarar varför en 
institution finns genom ett differentierat ordförråd (Berger & Luckmann, 1979, s.114). 
Kunskapen på denna nivå handlar inte bara om praktisk tillämpning utan kommer från 
mer utarbetad teoribildning, där praktisk kunskap har omvandlats till teoretisk kunskap. 
 
Både Ann och Berit uppger att de gått kurser i nätverksbaserat arbete och i systemteori, 
samt att dessa kurser har påverkat dem i deras övervägande av placering inom nätverket.  
En tolkning till att Ann och Berit håller kvar kunskapen från nätverksarbeteskurserna 
skulle kunna vara för att kunskapen stämmer överens med deras redan befintliga 
kognitiva schema om att släktskap är viktigt. Kurserna stärker deras känsla av att schemat 
är riktigt.  
 
Metodik inom nätverksarbete och systemteori utvecklas från bland annat 
forskningskunskap. Ann upplever att det ofta introduceras nya metoder inom 
socialtjänsten, men att det saknas fokus på tillämpandet av metoderna. Detta gäller även 
den kunskap som Ann nämner att hon fått via kurser i nätverksbaserat arbete och 
systemteori.  
 
Ann…“Man ska arbeta nätverksbaserat och systemteoretiskt. Men vad innebär det riktigt? Det 
är liksom ingen som driver på det.” 
 
Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som att kunskapen 
integreras i individen vid kurstillfället, men förlorar sedan i värde då den inte delas och 
diskuteras med de andra socialsekreterarna under arbetets gång.  En verklighet kräver 
nämligen bland annat att många människor är överens om hur verkligheten skall 
uppfattas för att hålla kvar sin giltighet. Kunskapen förlorar alltså sitt värde som 
verklighet utan samtalet som vidmakthåller det och det sociala samspelet, då kunskapen 
enligt socialkonstruktivistisk teori endast kan existera enligt den mänskliga aktivitet som 
fortsätter att producera den (Berger & Luckmann, s.68). När ingen talar om hur 
objektiverad kunskap ska omsättas i praktiskt arbete så riskerar ”Såhär gör man” att gå 
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tillbaka till ”nu gör vi det igen”. Kunskap måste hela tiden bekräftas och omsättas genom 
sociala interaktioner. Om detta inte görs så förlorar kunskapen i existensberättigande. 
Utan diskussion med sina kollegor blir socialsekreteraren utelämnad till sin egen tolkning 
av kunskapen, varpå denna tolkning blir gällande endast för henne själv och inte för 
andra. Kunskapen har urholkats och blivit individualiserad. Kunskapen upphör att vara 
institutionaliserad och är istället nu bara en personlig åsikt. En kunskap som inte 
underhålls via sociala processer riskerar alltså ganska snart att förlora sitt värde som 
verklighet.  
 
5.6 Tema Lagreglering  
Vi har analyserat Anns uttalanden under intervjun som att det inte är att det är lagreglerat 
att man ”skall överväga” som i slutändan får Ann att göra detta.  
 
Ann…” Jag hade gjort det ändå, försökt jobba efter det, för det fanns ju inget förbud mot att 
jobba så.” 
 
Enligt kognitiv teori är ett kognitivt schema är ett komplext mönster som blivit inpräntat i 
människan genom erfarenhet. En persons kognitiva scheman eller arbetsmodeller 
innefattar all kunskap som han eller hon har om sig själv och om sina relationer till 
omvärlden. (Perris, 1996, s.32) Anns kognitiva schema skulle kunna tolkas som att hon 
anser att släkten är viktig och kompetent. Detta kan hon ha fått från sin egen familjs 
historia där nätverksplaceringar förekommit. Utifrån detta kognitiva schema kan man 
tolka det som att det istället för lagen är Anns egen övertygelse om att släktskap och 
ursprung är viktigt som driver henne till att göra överväganden om placering inom 
nätverket.  
 
Detta skulle även kunna tolkas med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och dess 
rollbegrepp. Övervägandet sker inte på grund av att hon som myndighetsperson har en 
lagstadgad arbetsuppgift där hon “skall överväga”, utan baseras på hennes behandlarroll 
där främst hennes egna tro på att släktskap och nätverkskontakt är viktig för barnet styr 
hennes arbetsförfarande. Att inte härleda sitt arbete till lagen skulle kunna tolkas som ett 
sätt att slippa undan myndighetsrollen i socialsekreteraryrket, och istället bara framhäva 
sin behandlarroll. Att agera endast med hänsyn till behandlarrollen skulle kunna 
argumenteras med ”jag gör som jag gör för att det är bra för barnet”, till skillnad från 
myndighetsrollens förklaring ”jag gör som jag gör för att det står i lagen”. Anns 
uttalanden om lagens betydelse för hennes övervägande skulle kunna tolkas som ett sätt 
att minska sin myndighetsroll och förstärka sin behandlarroll. 
 
Berit uttrycker ett motsatt förhållningssätt till lagens inverkan i hennes övervägande 
enligt SoL 6:5 än Ann. Berit anser att lagen är mycket viktigt för detta arbete.  
 
Berit… Den har stor betydelse. Lagstiftningen är ju hela ramen för utredningen. Så de är ju av 
jättestor betydelse. Och det säger ju också att man skall överväga, alltid skall överväga 
nätverksplaceringar, om det är möjligt så”. 
 
Detta skulle utifrån det resonemang som förs i denna analys kunna tolkas som ett belägg 
för att Berit ser en tydlig myndighetsroll i sitt yrke. 
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Celine nämner att det finns en  jurist kopplad till hennes arbetsplats. Detta anser hon 
påverka hennes socialsekreterarroll så till vida att den kan handla mer om att se till 
klientens sociala situation. Detta skulle kunna tolkas som att Celine med juristens hjälp 
får sin myndighetsroll tydlig för sig, då hon kan vända sig till juristen för att fördjupa sina 
rättsliga kunskaper och få stöd i sitt myndighetsutövande. Då myndighetsrollen blir tydlig 
skulle man kunna tolka det som att detta också bidrar till att behandlarrollen blir tydlig. 
Dessa blir således lättare att skiljas åt och balanseras. Detta gör att man kan tolka det som 
att Celine inte har en rollosäkerhet i sina bägge roller som myndighetsutövare och 
behandlare. En alternativ tolkning skulle kunna vara att Celine genom sitt samarbete med 
juristen avsäger sig en del av sin myndighetsroll till fördel för behandlarrollen.  
 
5.7 Tema Konflikt och relation 
 
5.7.1 Socialsekreterare och förälder 
Alla intervjupersoner anser att övervägandet enligt SoL 6:5 påverkas av huruvida det går 
bra att arbeta tillsammans med familjen eller inte. Det samarbete som kommer tillstånd 
mellan socialsekreterare och föräldrar är alltså viktigt för deras övervägande. De 
intervjupersoner som främst poängterar vikten av att få till stånd ett gott samarbete är 
Ann och Daniella. Det är också de, som uttrycker att konflikten mellan förälder och 
nätverk som mest problematisk.  
 
Ann…“Men att, framförallt är det viktigt att ha föräldern med sig på det här, så man inte har 
den emot sig.” 
 
Detta går utifrån socialkonstruktivistisk teori att tolka som att Ann och Daniella har en 
annorlunda syn på det samspel som pågår mellan socialsekreteraren och föräldrarna än 
vad Berit, och till viss mån Celine, har.  
 
Berit…”det kan ju bero på att det är en familj som är svår att samarbeta med och som inte vill ha 
kontakt med socialtjänsten, men mycket av de ligger ju också, det är ju en del av våran uppgift att 
kunna, försöka göra en bra utredning i alla fall och motivera till en kontakt”. 
 
Berit och Celines syn skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna beskrivas som 
dynamisk, där socialsekreteraren trots konflikt med föräldrarna kan fortsätta med 
övervägandet och även påverka den konflikt som kan finnas mellan förälder och nätverk. 
 
Celine uppger att det kan vara positivt för henne som socialsekreterare att samarbeta med 
nätverket vid placeringar då hon upplever att hon i och med detta får avlastning kring 
ansvaret för barnet. Detta går utifrån kognitiv teori att tolka som att Celine har positiva 
erfarenheter av att samarbeta med nätverket. Samarbetet med nätverket ger Celine 
möjligheten att bolla sina idéer och funderingar hon har kring föräldrarna och barnet som 
nätverket sedan kan bekräfta eller dementera. Celine har därmed fått hjälp i sin 
bedömning och detta har avlastat hennes ansvarsbörda i övervägandet kring placering av 
barnet. Man skulle alltså kunna tolka det som att Celine har ett kognitivt schema att det 
kan ge positiva effekter att arbeta tillsammans med nätverket.   
 
Daniella anser att om hon har en nära relation till föräldrarna så blir samarbetet mer 
engagerat från hennes sida vilket påverkar henne i hennes övervägande. Detta skulle 
kunna tolkas som att Daniellas engagemang är viktigt för hur hon arbetar vid ett 
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övervägande av placering inom nätverket. Detta engagemang uppkommer ur samarbetet 
och relationen med föräldrarna. Detta skulle kunna tolkas tillbaka till ovan nämnda 
kognitiva schema om att det inte får finnas konflikter mellan föräldrar och nätverk för att 
Daniella ska överväga placering inom nätverket. Detta kognitiva schema skulle kunna 
revideras utifrån Daniellas uttalanden om vikten av socialsekreterarens engagemang och 
relation till föräldrarna. Schemat skulle i så fall kunna uttryckas som det inte får finnas 
konflikter när man ska samarbeta. Om konflikter uppstår så skulle man kunna tolka det 
som att Daniella väljer att gå en annan väg än den konfliktfyllda. Detta uttrycker Daniella 
då hon anser att det är viktigast att kontakten mellan föräldrarna och nätverkshemmet 
fungerar vid en nätverksplacering. 
 
5.7.2 Föräldrar - nätverk 
Alla intervjupersoner anser att konflikten mellan de biologiska föräldrarna och nätverket 
spelar stor roll i konstruktionen av övervägandet.   
 
Daniella…”men sen kan jag se också att det är svårt, för är det konflikter mellan barnets förälder 
och barnets morförälder till exempel , om barnet är placerat, det är jättesvårt för då hamnar 
barnet i jättesvår lojalitetskonflikt, som kan vara förödande, där den förlorar kanske båda sina 
föräldrar och sin morförälder i konflikten” 
 
Utifrån kognitiv teori så uppfattar olika människor olika saker i samma situation, detta på 
grund av deras olika kognitiva scheman som i sig är resultat av deras tidigare 
erfarenheter. Enligt den kognitiva teorin skulle man kunna tolka det som att 
intervjupersonerna har utvecklat ett kognitivt schema som gör att de lägger märke till 
konflikter hos föräldrar och nätverk, något som en person utan deras schema inte 
nödvändigtvis skulle göra. Utifrån kognitiv teori skulle man även kunna tolka det som att 
Ann, Daniella och även Celine genom sina yrkeserfarenheter av placeringsöverväganden 
har upprättat ett kognitivt schema av att det inte får finnas för mycket konflikter för att de 
skall göra ett övervägande enligt SoL 6:5, medan Berit istället skulle kunna ha ett 
kognitivt schema av att det går att arbeta med konflikter och därigenom komma till ett 
annat läge. Det skulle även kunna tolkas som att Ann, Celine och Daniellas kognitiva 
schema gör att de anser att nätverkskontakten, som barnet kan vidmakthålla genom en 
nätverksplacering, inte väger tungt nog för att betala priset som konfliktproblematiken 
kan innebära.  
 
Detta skulle också kunna tolkas utifrån socialkonstruktivistisk teori, som ett uttryck för en 
attityd som skapats och vidmakthålls i samspel med andra. Det skulle kunna förstås som 
att det på Ann, Celine och Daniellas arbetsplats finns en överenskommelse om att om en 
konflikt finns, så arbetar man inte vidare på det alternativet utan finner en annan 
placeringsform för barnet. Alternativet skulle kunna vara att man arbetade med konflikten 
såsom Berit anser att hon gör, eller att man fortsatte att utreda nätverket mot föräldrarnas 
vilja.  
 
Ann och Daniella är de som tydligast under intervjuerna uttrycker att det inte får finnas 
för mycket konflikter mellan förälder och nätverk för att ett övervägande om placering 
inom nätverket ska kunna göras. Den syn de uttrycker om konflikten skulle kunna tolkas 
utifrån socialkonstruktivistisk teori och dess begrepp ”roll”. Enligt socialkonstruktivistisk 
teori är en roll en representation av de existerande institutionerna. Människan är bärare av 
olika roller, och med varje roll kommer förväntningar och beteenden som hör ihop med 
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den position man har. Olika rollers förväntningar kan stå i strid med varandra och skapa 
en rollkonflikt, och när vi är osäkra på vad en roll kräver av oss kan rollosäkerhet 
uppkomma (Payne, 2003, s.222- 223). När en socialsekreterare ska överväga placering av 
barn inom nätverket har hon dels rollen av att som behandlare skapa ett gott samarbete 
med föräldrarna och familjen, samtidigt som hon har rollen som myndighetsutövare och 
måste följa de lagar och förordningar som styr hennes arbete, även om detta inkräktar på 
samarbetsklimatet. Utifrån detta skulle man kunna se det som att Ann och Daniella 
genom sin behandlarroll värnar mer om att det skall vara en konfliktfri relation mellan 
förälder och familjehemmet än en situation där socialsekreteraren som myndighetsperson 
utreder nätverket, eventuellt mot förälderns vilja, men för att fullfölja sin roll som 
myndighetsperson med lagreglerade arbetsuppgifter. Utifrån detta skulle man kunna tolka 
det som att konflikten mellan förälder och nätverk skulle kunna skapa en rollkonflikt 
mellan myndighetsrollen och behandlarrollen inom Ann och Daniella och göra att de 
sätter sin behandlarroll framför sin myndighetsroll. 
 
Berit anser att det är viktigt att man överväger placeringsmöjligheten inom nätverket 
noggrant även om föräldern motsätter sig detta. Ann håller till en början med om detta, 
men uttrycker under intervjuns gång även att det är viktigt att man inte har föräldern 
”emot” sig vid en eventuell nätverksplacering. Berit är den som tydligast uttrycker att hon 
anser det ingå i hennes socialsekreterarroll att försöka arbeta med konflikten för att ändå 
försöka överväga en nätverksplacering, även om Celine också nämner detta 
förhållningssätt. Detta skulle kunna tolkas som att Berit inte endast värnar om att ha en 
god relation till klienten utifrån sin behandlarroll, utan även ser det som en nödvändighet 
att ta sig igenom möjliga samarbetskonflikter för att fullfölja sin myndighetsroll. Detta 
skiljer sig något från den konfliktsyn som Ann och Daniella uttrycker, och som vi tolkar 
som ett uttryck för att behandlarrollen sätts framför myndighetsrollen. 
 
Celine uttrycker att hon genom en god samarbetsrelation lättare får fatt i information hon 
behöver till övervägandet enligt SoL 6:5. Utifrån den socialkonstruktivistiska teorins 
begrepp roll skulle detta kunna tolkas som att Celine använder sig av sin behandlarroll för 
att skapa en relation där hon får information om familjen och nätverket. Denna 
information behöver hon sedan bearbeta utifrån sin myndighetsutövarroll, då hon skall 
granska nätverkets förmåga att  ta hand om barnet. Sammantaget ger både Berit och 
Celine uttryck för både en myndighetsutövande roll samt en behandlarroll, utan att det 
skulle vara någon konflikt rollerna emellan. Detta skulle kunna tolkas som att de har 
funnit ett sätt att hantera bägge roller i sitt yrkesutövande som socialsekreterare. 
 
5.8 Sammanfattning av delanalysens alla teman 
Alla intervjupersoner är överens om att övervägandet utformas individuellt av den 
enskilde socialsekreteraren. Detta kan enligt socialkonstruktivistisk teori tolkas som den 
verklighet som socialsekreterarna tillsammans vidmakthåller och återskapar med sin 
omgivning. Ann och Berit uppger att kunskap inte förmedlas från en socialsekreterare till 
en annan på hennes arbetsplats och att samtal om övervägandets konstruktion inte förs. 
Eftersom samtal enligt socialkonstruktivistisk teori det viktigaste hjälpmedlet för 
vidmakthållande av verkligheten så blir resultatet att kunskap och metoder inte 
institutionaliseras. De förblir istället individualiserade och endast gällande den 
individuella socialsekreteraren.  
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Celine och Daniella uppger att man i deras respektive kommuner använder sig av 
familjerådslag, något som dock inte alltid sker. Detta kan ses som en vaneskapande 
process som skulle kunna föregå en institutionalisering. Celine och Daniella uttrycker 
dock inte att familjerådslaget är en institutionaliserad metod. Detta går att tolka som att 
det på deras arbetsplatser  kan finnas brister i någon av institutionaliseringens 
uppbyggande punkter. Celine och Daniellas gruppmöten skulle utifrån 
socialkonstruktivistisk teori kunna ses som de samtal som utgör den verklighet som 
bidrar till att institutionaliseringen av familjerådslag inte sker.  
 
Arbetsplatsens olika attityder kring nätverksplaceringar skulle utifrån 
socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som det sammanhang som socialsekreteraren 
står i samspel med. Vi tolkar det som att Celine och Daniella arbetar inom sammanhang 
där nätverksplaceringar möjligtvis ses som något positivt. Ann och Berit uttrycker snarare 
att en negativ åsikt eller avsaknad av uttalad åsikt kring nätverksplaceringar förekommer 
i deras sammanhang. 
 
Alla intervjupersoner nämner egna känslor av att släktskap är viktigt som en grund till att 
de gör sitt övervägande. Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas 
som en legitimering tillhörande den första eller den andra nivån. Intervjupersonernas 
åsikter av att släktskap är viktigt skulle även kunna tolkas som ett kognitivt schema. Både 
Berit och Celine nämner att forskning spelar roll för deras övervägande av placering inom 
nätverket. Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som en 
legitimeringsgrund enligt tredje nivån.  
 
Anns osäkerhet kring vems ansvar det är att fullt ut utreda möjligheterna till en 
nätverksplacering skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori och dess rollbegrepp kunna 
tolkas som en rollosäkerhet  (Berger & Luckmann, 1979, s.94; Payne, 2003, s.222) 
 
Ann upplever att det ofta introduceras nya metoder inom socialtjänsten, men att det 
saknas samtal kring och fokus på tillämpandet av metoderna. Detta kan utifrån 
socialkonstruktivistisk teori tolkas som att kunskapen förlorar i värde som verklighet utan 
ett samtal som vidmakthåller det och det sociala samspelet. Både Ann och Berit uppger 
att de gått kurser i nätverksbaserat arbete och uppger att dessa kurser har påverkat dem i 
deras övervägande. En tolkning till att Ann och Berit håller kvar kunskapen från 
nätverksarbeteskurserna skulle kunna vara för att kunskapen stämmer överens med deras 
redan befintliga kognitiva schema om att släktskap är viktigt. 
 
Utifrån socialkonstruktivistisk teori skulle man kunna tolka det som att Anns 
övervägande främst baseras på hennes kognitiva schema av att släktskap är bra. Detta 
tolkar vi som att hon främst utgår från sin behandlarroll vid övervägandet än från sin 
myndighetsroll. Berit uttrycker att lagen har stor betydelse för hennes konstruktion av 
övervägande, något som skulle kunna tolkas som ett uttryck för hennes myndighetsroll. 
Celines kontakt med arbetsplatsens jurist skulle kunna tolkas som ett sätt att få klarhet i 
myndighetsrollen, eller som ett sätt att frånsäga sig den till fördel för behandlarrollen.  
 
Alla intervjupersoner anser att övervägandet enligt SoL 6:5 påverkas av huruvida det går 
bra att arbeta tillsammans med familjen eller inte. Utifrån socialkonstruktivistisk teori 
skulle man kunna tolka det som att  Ann och Daniella har en mer statisk syn på det 
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samspel som pågår mellan socialsekreteraren och föräldrarna, och att Berit, och till viss 
mån Celine, har en mer dynamisk konfliktsyn.  
 
Utifrån kognitiv teori att tolkar vi det som att Celine har positiva erfarenheter av att 
samarbeta med nätverket. Daniella anser att hennes engagemang för familjen, sprunget ur 
samarbete, är viktigt för hur hon arbetar vid ett övervägande av placering inom nätverket. 
Hennes kognitiva schema skulle sammantaget i så fall kunna uttryckas som det inte får 
finnas konflikter när man ska samarbeta. 
 
Alla intervjupersoner anser att en konflikt mellan de biologiska föräldrarna och nätverket 
spelar stor roll i övervägandet. Enligt kognitiv teori skulle man kunna tolka det som att 
intervjupersonerna har utvecklat ett kognitivt schema som gör att de lägger märke till 
konflikter hos föräldrar och nätverk. Socialsekreterarnas attityder kring konflikt skulle 
också kunna tolkas som ett uttryck för en attityd som skapats och vidmakthålls i samspel 
med andra, t.ex. på arbetsplatsen. (Perris, 1996, s.22; Stevens, 1998, s.36) 
 
 
6. RESULTAT OCH ANALYS AV DEN KVALITATIVA 
FÖRHANDLINGEN – ANALYSSTEG 2    
 
6. 1 Inledning 
Här presenteras de mest belysande citaten från den kvalitativa förhandlingen med 
intervjupersonerna. För den intresserade läsaren hänvisar vi till Bilaga 2, där den 
kvalitativa förhandlingen finns i sin helhet.  
 
Att intervjupersonerna bekräftar att vi förstått deras uttalanden riktigt samt håller med om 
de tolkningar som gjorts, ger studiens analyser ytterligare autencitet (Patton, 1990, s.417).    
Vissa gånger har intervjupersonerna hållit med om analysen vi gjort, och ibland har de 
vidareutvecklat sina egna uttalanden vilket gjort resonemangen djupare och ökat 
förståelsen. Andra gånger har intervjupersonen motsatt sig den tolkning vi gjort i 
analysen och inte hållit med om den.  
 
6.1.1 Dialektisk analys av förhandlingen 
I en dialektisk analys uppmärksammas likheter och skillnader kring vad 
intervjupersonerna håller med om respektive inte håller med om. En dialektisk analys 
beaktar särskilt de motsägelser som kan finnas i en intervjupersons uttalanden. Det 
uppmärksammar också hur dessa motsägelser kan tänkas förhålla sig till motsägelser som 
finns i den sociala verkligheten (Kvale, 1997, s. 42).  
 
En förhandling anses vara ”utåtriktad” om intervjupersonerna anser analysens tolkningar 
vara rimliga och autentiska. Om intervjupersonerna motsätter sig tolkningarna och 
forskarna håller med om intervjupersonernas tolkning så har man nått en ”inåtriktad 
förhandling” (Harre & Secord, 1972). Eftersom intervjupersonerna i denna uppsats både 
motsäger och håller med om analyserna så är delar av denna kvalitativa förhandling 
inåtriktade, medan andra är utåtriktade. 
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De analyser som alla intervjupersoner höll med om rörde tolkningar om  social-
konstruktivistisk teori som talade om samspelet mellan socialsekreterare och arbetsplats. 
Intervjupersonerna höll med om att det sociala samspelet, eller frånvaron av 
kommunikation och samspel, med kollegor och chef påverkade deras konstruktion av 
övervägandet. Det är ett resonemang som gör att ansvarsbördan av konstruktionen av 
övervägandet delas mellan den individuella socialsekreteraren och hennes omgivning 
(kollegor, chef, organisation, e.t.c.), vilket skulle kunna förklara varför detta resonemang 
är lätt att ta till sig. Det verkade heller inte vara ett känsligt ämne att tillstå att man var en 
del av ett större sammanhang och inte endast verkade ensam.  
 
Analysen av intervjupersonernas kognitiva schema bestående av att släktskap är något bra 
höll alla intervjupersoner med om. Inte heller denna tolkning tycks provokativ, utan 
tvärtom pekar den på en vanlig uppfattning eller en ”naturlig” sådan. Intervjupersonerna 
höll också med om att de skulle ha ett kognitivt schema som innebär att det inte får finnas 
för mycket konflikter mellan nätverk och biologiska föräldrar om man ska kunna 
överväga en placering inom nätverket. Celine ansåg däremot att denna tolkning var något 
förenklad, och fördjupade den genom att tillägga att det måste vara konflikter som går ut 
över barnet för att det skall påverka hennes övervägande. Att dra ner en persons 
resonemang till en mening och kalla det för ett kognitivt schema skulle kunna uppfattas 
som en förenkling av en åsikt eller känsla.  
 
Celine... ”Ja, alltså det är de konflikter som påverkar barnet, som man hela tiden får se till ’hur 
påverkar det här barnet’, det kanske inte påverkar barnet om föräldern och vi har konflikt, det 
måste det inte göra, men om det gör det, men då får man ju se hur mycket det är. För man 
försöker så långt det är möjligt att föräldern är något sånär nöjd,  för att man vet hur svårt det är 
för barnet att det ska kännas legitimt att man är någon annanstans om föräldern hela tiden tar 
upp det här och är missnöjd.” 
 
Berit förtydligar att hon som myndighetsperson måste stå för ett visst handlingsförfarande 
vid övervägandet, samtidigt som detta arbete bara står för hennes själv eftersom det inte 
finns formulerat hur ett övervägande ska konstrueras. Detta ger sig uttryck under 
förhandlingen genom att hon uttrycker ”vi gör såhär” och ”vi tänker såhär” men att hon 
med detta menar ”jag gör såhär” och ”jag tänker såhär”. Vi tolkar det som att Berit vet att 
hon skall göra ett övervägande, samtidigt som hon anser att myndigheten i sin helhet inte 
arbetar för att detta övervägande skall genomdrivas. Det är således upp till Berit själv att 
konstruera och genomföra sitt övervägande.  
 
Berit... ”Nej , jag håller med absolut. Man väljer ju också språket, man pratar ju också lite vagt 
och vitt eftersom, det är så mycket upp till, man agerar i form av en slags myndighetsperson , men 
ändå så finns det ingen tydlig riktlinje och det är också mycket upp till hur jag tolkar den här 
lagstiftningen, hur jag förhåller mig till den. Och då blir det ju lite vid så där. Man ska stå till 
svars för någonting som det inte finns någon rak linje för. Jag antar att det blir så i språket då, 
’man gör så här’ och ’vi tänker så här’.” 
 
De ämnen som intervjupersonerna inte höll med om under förhandlingen rörde konflikt 
mellan myndighetsroll och behandlarroll (Ann och Daniella), att legitimeringsgrund 1 
eller 2 skulle vara de man formade sin konstruktion av övervägandet (Daniella) efter samt 
att det inte skulle finnas några rutiner på arbetsplatsen (Ann).  
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Vi förstod det som att Ann under intervjun ansåg att det inte fanns några rutiner för hur 
man skulle gå tillväga med övervägandet, något som Ann motsätter sig under 
förhandlingen.  
 
Ann... ” Nja, nej, men det är så här att, eftersom det ändå finns mallar, vilka punkter man ska 
beröra när man gör ett övervägande inför en placering. Så är det, man går igenom olika frågor 
och det är ju min skyldighet som socialsekreterare att om jag har en placering. Så att man då 
redan vid jourhemsplacering ,  då börjar man ju att titta på nätverket vad det finns för 
möjligheter, sen är det ju rekryterarna som gör sina bedömningar.” 
 
Det finns flera olika sätt att förstå detta på:  Det skulle kunna tolkas som att vi förstått 
henne fel vid intervjutillfället, eller att hon ändrat uppfattning sedan intervjutillfället och 
inte längre vill kännas vid det första uttalandet. Utifrån socialkonstruktivistisk teori skulle 
den senare tolkningen kunna ses som att Ann blivit påverkad av det sociala samspel som 
intervjun innebär, vilket skulle kunna föranlett henne att ändra åsikt eller komma på 
något hon glömt. En annan tolkning skulle kunna vara att Ann påverkats av det samspel 
som råder på arbetsplatsen sedan intervjun gjordes, och därför uttrycker sig på motsatt vis 
vid förhandlingen. Genom samspelet med t.ex. kollegor kan hon ha fått reda på att det på 
arbetsplatsen finns mallar för hur man gör övervägandet, något hon inte uttryckte eller 
visste vid intervjutillfället.  
 
Daniella menar under intervjun att den kunskap hon använder sig av under sitt 
övervägande ”finns i ryggmärgen” och därför kan vara svår att beskriva för utomstående. 
Under förhandlingen uttrycker Daniella att hon inte håller med om att hennes kunskap 
från ryggmärgen skulle vara sådan som vi tolkat det enligt den socialkonstruktivistiska 
teorins legitimeringsnivåer ett eller två.  
 
Daniella…”Jag tycker inte det är svårt att reflektera kring det, absolut inte. Men det som kan 
vara svårt att komma på det är varför det är så. Och gå vidare med att det här är den metoden, 
eller de här metoderna, det är det som har blivit den här känslan i ryggmärgen. Det kan vara 
svårt och precisera det. Men jag tycker inte att det är svårt att reflektera kring det.” 
  
 Detta uttalande skulle med hjälp av socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som att hon 
genom uttalandet bekräftar att hon faktiskt baserar sitt arbete enligt legitimeringsnivå ett 
eller två, eftersom hon anser att det kan vara svårt att komma på varför det är som det är 
för henne. Första och andra legitimeringsnivån handlar just om denna kunskap som är av 
mer outvecklad art eller som uppfattas som så självklar att ”det bara är så”, till skillnad 
från t ex tredje legitimeringsnivån där kunskap utvecklats mer, har ett differentierat språk 
och börjar närma sig en mer uttalad metod eller teori. En annan tolkning skulle kunna 
vara att den socialkonstruktivistiska teorins legitimeringsnivåer inte är så värst relevanta 
att analysera detta material utifrån. Med socialkonstruktivistiskt teori och dess 
rollbegrepp kan en annan tolkning vara att Daniella har en konstruktion av att 
socialsekreterarens arbete ska utgå från en professionell basis. Då analysen hävdar 
motsatsen kan det vara svårt att hålla med om det. 
 
Varken Ann eller Daniella håller med om att det skulle kunna råda en rollkonflikt mellan 
myndighetsroll och behandlarroll hos dem. De anser inte att deras myndighetsroll 
åsidosätts till fördel för behandlarrollen såsom vi analyserat materialet utifrån intervjun. 
Tvärtemot anser de bägge genom att sträva efter en samverkan med föräldrarna förstärker 
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sin myndighetsroll, och refererar till att samverkan också står omnämnt i 
socialtjänstlagen.  
 
Ann... ” Jag stödjer mig också i lagen på att socialt arbete ska ske i samverkan med klienten. Och 
det tycker jag, och det är ju verkligen lagstadgat. Det står ju så fortfarande, .om jag inte 
missminner mig,  i lagen. Att det ska ske i samverkan med klienten. Och då tycker jag att det är, 
jag tycker nog inte riktigt att jag dämpar då, utan snarare tvärtom.” 
 
Detta skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori och dess begrepp roll kunna ses som ett 
exempel på hur de konstruerar sin myndighetsroll, en roll där de sätter samverkan med 
föräldrarna långt fram. Vi tolkade det som att Ann inte baserade sitt övervägande på det 
faktum att lagen kräver att hon överväger placering inom nätverket. Vi tolkade hennes 
emfas på samverkan och den goda relationen mellan socialsekreterare och förälder som 
ett uttryck för behandlarrollen, inte som ett uttryck för myndighetsrollen. Detta skulle 
kunna tolkas som att vi och Ann har olika konstruktioner av vad en behandlarroll 
respektive myndighetsroll innebär.  
 
Daniella ger exemplet där hennes chef ger yttre direktiv om hur hon måste handla och då 
dessa står i konflikt med vad hon som behandlare hade önskat göra. Detta ser Daniella 
som en konflikt mellan myndighetsroll och behandlarroll, vilket utifrån 
socialkonstruktivistisk teori och dess begrepp roll skulle kunna tolkas som att Daniella 
förlägger myndighetsrollen utanför sig själv och på sin chef. Myndighetsrollen blir 
således något som hennes chef får stå för, och som hon som socialsekreterare endast 
måste agera efter, inte vara. Utifrån detta skulle man kunna tolka det som att 
myndighetsrollen är något som skapas av den relation som Daniellas har i förhållande till 
sin chef, där myndighetsrollen delegeras av chefen till Daniella.    
 
 
7. INTEGRERING AV ANALYSSTEGEN – ANALYSSTEG 3  
        
 
Här följer en slutanalys där samtliga delanalyser och den kvalitativa förhandlingsanalysen 
knyts samman för att bättre kunna skapa en förståelse för hur socialsekreterarna i denna 
uppsats konstruerar sitt övervägande. De analyser som gjorts utifrån 
socialkonstruktivistisk och kognitiv teori kompletteras här med resultat från tidigare 
forskning för att ge en bild av hur uppsatsens resultat förhåller sig till denna samt sätta in 
resultatet i ett större sammanhang.  
 
I den här studien har framkommit att det finns få uttalade rutiner kring hur man gör ett 
övervägande. Samtal om hur man arbetar och vad man väger in vid övervägandet 
förekommer inte alltid. I de fall där ett uttalat arbetssätt, familjerådslag, finns så efterföljs 
det inte alltid, något som utifrån socialkonstruktivistisk teori kan tolkas som något som 
sker i samspel mellan socialsekreterare, arbetsgrupp och chef. Bergmark och Lundström 
(2001) tar upp att det inom det sociala arbetet kan finnas en skepsis mot systematiskt 
utformade metoder samt att dessa skulle stå i motsats till personlig erfarenhet, det unika i 
varje kontakt och förmågan till flexibilitet i nya situationer, något som kallas ”tyst 
kunskap”.  Begreppet är kopplat till ord som empati, närhet och flexibilitet (Bergmark & 
Lundström, 2001, s. 79-80). Den tysta kunskapen skulle kunna ses som en bidragande 
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orsak till att metoder inte institutionaliseras, eftersom en institutionalisering enligt 
socialkonstruktivistisk teori alltid måste föregås av en externalisering där kunskap görs 
tillgänglig för flera samt en internalisering där kunskapen tas in av andra. På de 
arbetsplatser där intervjupersonerna nämner att diskussion kring övervägandets 
konstruktion inte finns uteblir både externalisering och internaliserng, varpå ”tyst 
kunskap” blir det gällande.  
 
Alla intervjupersoner i denna uppsats är överens om att konstruktionen av övervägandet 
skapas av den individuella socialsekreteraren. Två av intervjupersonerna nämner att 
rutiner för övervägandet inte finns, medan de andra två nämner användandet av 
familjerådslag som en rutin. Denna rutin efterföljs dock inte alltid. I tidigare forskning 
nämner Friis denna typ av individuella konstruktion som praktisk kunskap. Denna 
kunskap handlar om det sociala arbetets erfarenheter av att lösa klientens problem på det 
konkreta handlingsplanet, och skapas genom socialarbetarens upprepade möten med 
problem som liknar varandra. Friis anser att problemet med denna typ av kunskap är att 
arbetshypoteserna socialsekreteraren skapar kommer från ett informellt, personligt 
vetande som inte kontrollerats vetenskapligt. Detta gör att kunskapen riskerar att baseras 
på fördomar (Friis, 2003, s.99). Friis resonemang om den praktiska kunskapen skulle 
kunna kopplas till denna uppsats resultat av att socialsekreterarna främst konstruerar sitt 
övervägande individuellt. Konstruktionen av övervägandet är således inte kontrollerad på 
något vetenskapligt vis, och riskerar därför att baseras på fördomar. Därtill framkommer 
det av denna uppsats att socialsekreterarna ofta baserar sin nätverkskunskap om familjen 
på den information de införskaffat från den pågående utredningen. Denna utredning 
behöver inte ha barnets behov av placering utanför det egna hemmet som frågeställning, 
utan kan ha rört någon annan del av barnets liv, såsom t ex skolproblematik. 
Nätverksinformationen som socialsekreteraren har kommer således från en utredning om 
barnets skolproblematik. Detta skulle kunna återkopplas till Friis resonemang om den 
praktiska kunskapen, som skapas av socialsekreterarens upprepade möten av problem 
som liknar varandra. Hon utvecklar således en arbetshypotes som hon följer (a.a.). Denna 
hypotes säger i detta fall att hon kan få fullgod information om nätverket genom att se på 
det material hon införskaffat i den pågående utredningen, även om frågeställningen för 
utredningen varit en annan än barnets placeringsbehov. Även Sundell och Egelund (2002, 
s.125) tar upp tidigare forskning av Evens (1989) om arbetshypoteser i utredningsarbete. 
Hypoteserna handlar ofta om vad problemet beror på eller hur det ska lösas, och dessa 
styr ofta det fortsatta arbetet på så vis att den information som samlas in bekräftar den 
tidigare gjorde hypotesen. Även denna tidigare forskning ger således vårt resonemang 
belägg. Att socialsekreterarna ofta anser sig veta tillräckligt om familjen och dess nätverk 
under den pågående utredningen och baserar sitt övervägande utifrån denna utredning är 
även resultat som Linderot funnit i sin avhandling (2006, s.115).  
 
Mycket av det som framkommit i vårat resultat tyder på att den kunskap som 
socialsekreterarna använder sig av i sitt övervägande tillhör den form av praktiska och 
personliga kunskap som Friis omnämner i sin forskning om den sociala barnavården. 
Friis resonemang om den praktiska kunskapens personliga och informella karaktär ger 
också belägg för vår socialkonstruktivistiska tolkning om tidiga legitimeringsgrunder till 
övervägandet. Denna praktiska kunskap skulle också kunna ses som belägg för denna 
uppsats resonemang om hur kunskap inte institutionaliseras genom att kunskapen 
kvarhålls som ett informellt, personligt vetande på grund av frånvaron av samtal och 
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vetenskaplig kontroll. Friis anser att den praktiska kunskapen riskerar att baseras på 
fördomar, något som även skulle kunna ses som en form av kognitiva scheman. Enligt 
detta stödjer Friis resonemang om den praktiska kunskapen denna uppsats tolkningar om 
de personliga kognitiva schemana som en stor del av socialsekreterarens konstruktion av 
övervägandet.   
 
I denna uppsats har vi med hjälp av socialkonstruktivistisk teori kommit fram till att 
socialsekreterare legitimerar sitt övervägande på olika grunder. Alla socialsekreterare 
legitimerade sitt övervägande efter legitimeringsnivå ett och två, där socialsekreterarens 
egna attityder om att släktskapet för med sig något gott och skapar god 
uppväxtmöjligheter för barn.  Två av intervjupersonerna legitimerade sitt övervägande 
också enligt den tredje nivån, där forskningskunskap och formaliserade metoder kan 
återfinnas. Tidigare forskning styrker det vår uppsats fann med hjälp av 
socialkonstruktivistisk teori, där Sundell och Egelund (2002, s.145) kommit fram till att 
socialsekreterarens personliga attityder spelar stor roll vid utredningsarbete och 
beslutsfattande. Om socialsekreteraren anser att klientens nätverk är viktigt, så bidrar det 
till att även att fler kontakter tas med släkten. De kom även fram till att det som avgjorde 
en placering av barn främst var socialsekreterarens egna känslor och personliga 
övertygelse av vad som var bra för barnet. Beslutet styrdes inte av lagtext eller regler,  
något som också denna uppsats kommit fram till. Denna tidigare forskning styrker också 
studiens analys med hjälp av  kognitiv teori där intervjupersonernas kognitiva scheman 
av att släktskap är viktigt analyserats, vilket visat sig skulle kunna ligga till grund för de 
värderingar som styr deras professionella arbete.  
 
En alternativ förklaring till att övervägandet baseras på tidiga legitimeringsgrunder, där 
kunskap av ”självklar” oreflekterad art återfinns, kan vara begränsningar i människans 
kognitiva förmåga. Friis skriver att socialsekreterarens utredningsarbete skall vara 
rationellt och beslutsfattandet skall genomföras sakligt och opartiskt (Friis, 2003, s.77-
78). Friis refererar till Hessle m fl (1996), som kommit fram till att mycket tyder på att 
detta är svårt att genomföra på grund av brister i människans minne, varseblivning och 
förmåga att fatta beslut. Utifrån detta skulle man kunna göra tolkningen att 
intervjupersonernas uttalanden som kategoriserats som tillhörande en tidig 
legitimeringsnivå skulle kunna vara av denna art på grund av att intervjupersonen har 
svårt att minnas hur hon gjorde, inte kommer ihåg hurdan situationen var eller har svårt 
att redogöra för hur övervägandet  gick till på grund av begränsningar i människans 
kognitiva förmåga. Denna tolkning skulle kunna anses få belägg av Olssons artikel (1990, 
s.8-10), som visar på de svårigheter terapeuter haft att korrekt minnas och motivera de val 
av interventioner och bedömningar de gjort under en terapisession. Under den kvalitativa 
förhandlingen höll en av intervjupersonerna inte med om att hennes uttalande av form 
”finns i ryggmärgen” skulle tillhöra den första eller andra legitimeringsnivån enligt 
socialkonstruktivistisk teori. Med Friis och Olssons resonemang skulle man kunna tolka 
det som att hon på grund av kognitiva begränsningar inte kunde redovisa för hur hon 
konstruerade sitt övervägande.   
 
Ytterligare faktorer som spelat in i socialsekreterarnas konstruktion av övervägandet är 
den konflikt som kan förekomma mellan föräldrar och nätverk. Intervjupersonerna har i 
uppsatsen uppgett olika attityder till denna konflikt. Två anser att det är deras arbete att 
försöka lösa denna konflikt för att kunna överväga en placering inom nätverket, och de 
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resterande två anser att denna konflikt får dem att inte överväga placering inom nätverket. 
Den senare konfliktsynen tolkades utifrån socialkonstruktivistisk teori och dess 
rollbegrepp som en eventuell konflikt mellan myndighetsroll och behandlarroll inom 
socialsekreteraren, en tolkning som ingen av de två intervjupersonerna höll med om 
under den kvalitativa förhandlingen. Att det skulle kunna förekomma en rollkonflikt 
mellan behandlarrollen och myndighetsrollen finner vi belägg för i tidigare forskning av 
Sundell och Egelund (2002, s.146). De hävdar båda att socialsekreterarens dubbla roller 
som både myndighetsperson och behandlare gör det svårt för henne att utföra ett 
professionellt arbete. Tidigare forskning ger alltså belägg för att det är svårt att ha dessa 
båda roller och att det mer eller mindre automatiskt finns en konflikt i 
socialsekreterarrollen i sig. Analysen att två intervjupersoner skulle ha en eventuell 
rollkonflikt mellan dessa två roller får alltså stöd av tidigare forskning. Denna analys 
skulle alltså inte behöva upplevas som en personligt kritik då det finns mycket belägg för 
rollkonflikten i socialsekreterarrollen inom forskning. Ändå uppfattar vi det som att 
intervjupersonerna kan ha känt att de behövde försvara sig mot denna tolkning, och 
gjorde detta genom att hävda det motsatta.  
 
Utifrån resonemanget om socialsekreterarens dubbla roller spelar även lagens 
konstruktion en roll, menar Åström. Lagen kan enligt Åström (1988, s. s.32-33 ) 
formuleras som antingen normativ eller målorienterad. Tillämpningen av en normativ lag 
hänvisas till själva normens formulering. En målorienterad lag är mer vag i sin 
formulering och omnämner värderingar och de mål som ska uppfyllas. Lagens 
utformning leder enligt Åström till att den tillämpas med olika beslutsmodeller; en 
normrationell eller målrationell beslutsmodell. Då dessa beslutsmodeller inte hålls åtskilt 
skapar detta problem för tillämparen. I SoL 6:5 kan man se att dessa beslutsformer 
blandas vilket gör att två beslutsformer måste tillämpas. Då lagparagrafen inledningsvis 
uttrycker att tillämparen skall överväga men övergår till målformuleringen barnets bästa 
kan detta leda till en otydlighet för socialsekreteraren om hon skall beakta det normativa 
eller måluppfyllelsen. När det dessutom råder en otydlighet om innebörden av överväga 
blir följden att det normativa i lagparagrafen försvagas. Socialsekreteraren vet inte hur 
hon skall överväga, utan blir hänvisad till sin egen personliga tolkning och 
förhållningssätt till lagtexten. Då det normativa i lagformuleringen aktualiserar 
socialsekreterarens myndighetsutövning, aktualiserar målbeskrivningen 
socialsekreterarens behandlarfunktion där kausalvetenskapliga kunskaper används. 
Utifrån detta kan man tolka att då det i lagens konstruktion finns en brist i den normativa 
formuleringen genom avsaknaden av en förklaring av dess innebörd får det till följd att 
även socialsekreterarens myndighetsroll tenderar att försvagas. Således ger även denna 
tolkning en förståelse varför myndighetsrollen vid tillämpningen av SoL 6:5 kan få en 
försvagad ställning i förhållande till behandlarrollen.  
 
Under den kvalitativa förhandlingen fördjupar en intervjuperson vad hon menar med 
uttrycket ”blod är tjockare än vatten” och härleder sitt fördjupningsresonemang till 
forskning. Forskning skulle utifrån socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som 
tillhörande den tredje legitimeringsgrunden. Två intervjupersoner nämner forskning som 
del av sin konstruktion av övervägandet. Enligt uppsatsens analys så ger detta dem 
sammantaget flera olika legitimeringsgrunder till varför de gör sitt övervägande. 
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Till sist vill vi poängtera att det är rätten som anger formerna och gränserna för 
socialsekreterarens övervägande enligt SoL 6:5, men enligt rättssociologiskt perspektiv så 
påverkar även andra faktorer. Vissa av dessa faktorer har omnämnts i denna uppsats.  
 
 
8. DISKUSSION          
 
Detta kapitel inleds med att besvara frågeställningarna därefter följer en metoddiskussion. 
Efter det kommer centrala tolkningar där uppsatsens analyser utifrån valda teorier och 
tidigare forskning diskuteras i vidare bemärkelse. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 
forskning.   
 
8.1 Besvarande av frågeställningar 
Syftet med denna uppsats var att med utgångspunkt från SoL 6:5 undersöka 
socialsekreterarens konstruktion av begreppet ”överväga”, samt undersöka vad 
socialsekreteraren lägger in i sin konstruktion av begreppet och hur han/ hon går tillväga. 
Syftet var även att med hjälp av socialkonstruktivistisk och kognitiv teori analysera vad 
socialsekreteraren kan ha fått sin konstruktion ifrån.  
 
Uppsatsens frågeställningar var: 
1. Hur går ett urval av socialsekreterare tillväga när de gör ett övervägande enligt SoL 
    6:5?  
2. Vad konstruerar det juridiska innehållet i deras övervägande enligt SoL 6:5? 
3. Hur kan man förstå socialsekreterarnas konstruktion av övervägande enligt SoL 6:5? 
 
Utifrån denna uppsats resultat och analyser har vi kommit fram till följande svar av 
frågeställningarna:  
1. Övervägandet enligt SoL 6:5 baserar sig ofta på den pågående utredningens 
nätverksinformation. Detta sker genom samtal med föräldrar, barnet och personer ur 
nätverket. Även nätverkskartor ritas och familjerådslag hålls.  
 
2. Inga uttalade rutiner finns på socialsekreterarnas arbetsplatser kring vad som ska 
konstruera övervägandet vilket leder till att övervägandet ofta baseras på personliga 
värderingar. Samtal eller frånvaro av samtal om övervägandets konstruktion på 
arbetsplatsen har stor betydelse för den individuelle socialsekreterarens konstruktion.  
Även socialsekreterarens upplevelse av samarbete med förälder samt konflikt mellan 
förälder och nätverk utgör del av hennes konstruktion av övervägandet.  
 
3. Socialsekreterarna i denna uppsats legitimerar samtliga sin konstruktion av 
övervägandet med uttalanden om egna känslor av att släktskap är viktigt, något som 
analyseras som tillhörande den första eller andra legitimeringsnivån enligt 
socialkonstruktivistisk teori. Detta analyseras även utifrån kognitiv teori där 
socialsekreterarnas egna kognitiva scheman av släktskapets betydelse spelar stor roll i 
konstruktionen av övervägandet enligt SoL 6:5. Utifrån socialkonstruktivistisk teori 
inverkar arbetsplatsens uteblivna institutionaliserng av kunskap och arbetssätt på 
socialsekreterarens konstruktion, vilket får konsekvensen att övervägandet blir 
individuellt konstruerat. En rollkonflikt mellan behandlarroll och myndighetsroll inom 
socialsekreteraren kan skapa förståelse för övervägandets konstruktion. 
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8.2 Metoddiskussion 
Studien är begränsad i såväl metod som val av intervjupersoner. Att intervjua fyra 
socialsekreterare var en medveten avgränsning eftersom vi ville få en fördjupad förståelse 
av konstruktionen, snarare än att kvantifiera den. Däremot skulle det ha varit intressant att 
undersöka om övervägandet konstrueras på samma sätt av andra socialsekreterare.  
 
Valet av teoretiska analysverktyg är också medvetet begränsat. Möjligtvis hade andra 
teorier varit mera fruktsamma. Valet av socialkonstruktivistisk och kognitiv teori gjordes 
då vi var intresserade av människans ofrånkomliga samspel med den kontext hon lever i, 
samt för att kunna undersöka de underliggande kognitiva strukturer, eller scheman, som 
finns hos socialsekreterarna.  
 
8.3 Centrala tolkningar 
Det praktiska tillvägagångssättet vad gäller att göra ett övervägande enligt SoL 6:5 sker 
på varierande sätt hos de olika socialsekreterarna, men de flesta talar med föräldrar, med 
barn, med barn och föräldrar tillsammans, och kanske ritar nätverkskartor. En del kallar 
till nätverksmöten, och vissa gånger hålls familjerådslag. Övervägandet avgränsar sig 
alltså inte från det övriga utredningsarbetet. I intervjusituationen framstår övervägandet 
snarare som en efterkonstruktion där man går tillbaka till det redan gjorde 
utredningsarbetet och plockar upp detaljer och samtal som kan efterkonstrueras till ett 
övervägande enligt SoL 6:5. Alla socialsekreterare nämner att de ser allvarligt på en 
placering och anser det vara ett stort ingripande i barnets liv som kan få livslånga 
konsekvenser. Detta gör det intressant att det inte tas till extra åtgärder vad gäller att 
utreda nätverket när det gäller en placering som alla ändå är överens om är ett så pass 
stort och avgörande ingripande i barnets liv.  
 
Vissa av intervjupersonernas uttalanden om deras konstruktion av övervägandet 
analyserades utifrån socialkonstruktivistisk teori som tillhörande en legitimeringsgrund 
av första eller andra nivån, där mer självklar och oreflekterad kunskap går att återfinna. 
Ingen av intervjupersonerna som mötte denna analys i den kvalitativa förhandlingen höll 
med om dessa analyser. Den tidigare forskningen (Friis, 2003, s.99; Sundell & Egelund, 
2002, s. 123-124) ger dock dessa analyser stöd, och pekar på en omtalad problematik 
inom det sociala arbetets profession: Att mycket socialt arbete baseras på egna 
värderingar, egen utformad praktisk kunskap och eventuella fördomar. Skulle detta kunna 
vara en bidragande faktor till att det sociala arbetets ”tysta kunskap” 
(Bergmark&Lundström, 2001, s. 80) inte görs om till ord? Socialsekreterarens stora 
utrymme för att konstruera sin egen typ av övervägande gör henne ensam med sin 
konstruktion, och detta skulle kunna medföra en osäkerhet på om hennes konstruktion är 
”riktig” eller ”rätt”.  
 
I uppsatsen påtalades då en eventuell rollkonflikt mellan myndighetsroll och 
behandlarroll, en tolkning som intervjupersonerna i fråga inte höll med om under den 
kvalitativa förhandlingen. I tidigare forskning (Sundell & Egelund, 2002, s.145; Åström, 
1988, s.19) finner vi belägg för att en sådan rollkonflikt är vanligt förekommande inom 
socialsekreteraryrket där både behandling och myndighetsutövning skall rymmas. Vilka 
konsekvenser kan en omedveten eller icke erkänd eventuell rollkonflikt få? Kanske att 
man istället ser det som att man är en dålig socialsekreterare, eller att det är klienten som 
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är en dålig klient. I analysen tolkade vi en stark strävan efter samarbete, god relation samt 
uttryck av att inte överväga placering inom nätverket om för mycket konflikter av något 
slag fanns med i bilden som ett uttryck för en överbetonad behandlarroll. Skulle man 
kunna tänka sig att en överbetonad behandlarroll bidrar till att färre överväganden görs? 
Enligt resultat i denna uppsats så anser dessa intervjupersoner att övervägandet av 
placering inom nätverket blir svårt att göra om det finns för mycket konflikter mellan 
förälder och nätverk eller om det inte går att få till en samarbetsrelation med föräldrarna i 
övervägandet. Anledningen till att övervägandet inte fortgår förläggs således på klienten, 
som har alltför konfliktfyllda relationer eller inte går att skapa ett gott samarbete med, 
istället för att det konfliktfyllda i socialsekreterarrollen uppmärksammas. 
 
I denna uppsats har vi resonerat mycket kring vad det innebär för socialsekreterarnas 
konstruktioner av övervägandet att det finns få formaliserade och uttalade sätt hur 
övervägandet ska konstrueras. Tidigare forskning av Bergmark och Lundström (2001, s. 
80) pekar på att oformaliserade konstruktioner bidrar till vidmakthållandet av ”tyst 
kunskap”. Ett stort individuellt utrymme för den egna konstruktionen ger många kryphål 
som kan användas kreativt och fyllas med både forskningsresultat och egna, 
professionella erfarenheter, men också kryphål som kan fyllas med egna värderingar och 
fördomar. Tidigare forskning (Friis, 2003, s. 77-78; Olsson, 1990, s. 8-10) tyder på att det 
är svårt att korrekt beskriva hur man gjorde i ett visst läge och varför man gjorde som 
man gjorde. Ändå måste man kanske eftersträva att tillsammans med andra bättre 
beskriva vad man gör och varför man anser sig göra det, då det annars finns en risk för att 
arbetet konstrueras av fördomar som man kanske inte ens själv uppfattar som fördomar, 
något som kan få allvarliga konsekvenser för de klienter som socialtjänsten möter.  
 
Enligt rättssociologisk teori är det flera faktorer som spelar roll vid i tillämpandet av en 
lag (Hydén, 1998, s. 12). Eftersom inga riktlinjer eller direktiv hjälper socialsekreteraren i 
hennes konstruktion av övervägandet så utelämnas hon till sina egna värderingar och 
individuella arbetssätt. För att ett rättssäkert handläggningsförfarande ska kunna ske 
krävs komplementerande direktiv till lagparagrafen. Det skulle skapa bättre 
förutsättningar för barn att få likadana möjligheter till att nätverksplacering övervägs, 
oavsett socialsekreterarens personliga värderingar, behandlar- respektive 
myndighetsrollkonflikter och samarbetsrelation med föräldrarna. 
 
8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsarbetets gång har flertalet intressanta förslag på tidigare forskning 
uppkommit.  

• Det skulle vara intressant att se på denna uppsats frågeställning utifrån andra 
teoretiska perspektiv såsom organisationsteoretiskt eller socialpsykologiskt 
perspektiv.  

• Funderingar kring myndighetsroll respektive behandlarroll har dykt upp under 
arbetet, och forskning kring hur socialsekreterarna konstruerar dessa olika roller 
vore också intressant fortsatt forskning.  

• Då SoL 6:5 endast tillämpas i ärenden då barn skall placeras vore det intressant att 
se hur socialsekreterare konstruerar innehållet i lagparagrafer som hon kommer i 
kontakt med i varje ärende, för att se om det finns likheter i konstruktionerna.  
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Bilaga 1 
 
1. RESULTAT        
 
1.1 Inledning 
Resultatredovisningen kommer att ske utifrån fem teman. Under bearbetningen av det 
empiriska materialet tillkom ytterligare ett tema som här presenteras som konflikt - 
relation. Varje huvudtema har delats in i delteman under vilka intervjupersonernas svar 
kommer redovisas genom de citat som bäst belyser frågeställningarna. Sålunda kommer 
inte alla intervjupersoner återfinnas under alla delteman. Där fler citat än ett finns 
representerat kommer dessa att presenteras i namnens alfabetiska ordning. Varje deltema 
börjar med en sammanställning av det viktigaste som sagts av samtliga intervjupersoner. 
Teman är: 
 
♦ TEMA 1 – Arbetsplatsen 
 -Rutiner 
  -Samtal med kollegor och chef 
- Attityder om nätverkplaceringar 
 
♦ TEMA 2 – Socialsekreterarens utsaga av den egna konstruktionen 
 -Eget tillvägagångssätt 
- personlig attityd och erfarenhet 
 
♦ TEMA 3 - Forskningskunskap 
 -Arbetsplatsen 
 - Individuellt förhållningssätt, betydelse 
 
 
♦ TEMA 4 – Lagreglering 
-  Arbetsplatsen 
 - Indiviuellt förhållningssätt, betydelse 
 
 
♦ TEMA 5 – Konflikt och relation   
- socialsekreteraren -föräldrarna 
 -Föräldrarna -  nätverket 
- Inom nätverket 
 
 
 
1.2 Presentation av intervjupersonerna 
Samtliga intervjupersonernas namn är fingerade och samtliga är kvinnonamn, även om 
urvalet delvis utgörs av blandade kön. Detta för att man inte ska kunna urskilja i vilken 
kommun eller stadsdelsförvaltning respektive socialsekreterare arbetar och därmed ta 
hänsyn till konfidentialitetsprincipen. Vi har valt att nämna intervjupersonerna med namn 
i alfabetisk ordning: Ann, Berit, Celine och Daniella. 
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Intervjuperson Ann 
Ann har jobbat med barn och ungdomsutredningar i 24 år. Hon jobbar med barn i åldern 
0-16 år. Hon har det senaste året haft 3 ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit 
aktuellt.   
 
Intervjuperson Berit 
Berit har jobbat som socialsekreterare i nio år. Hon arbetar nu på en utredningsenhet för 
barn och ungdomar. Hon har det senaste året haft fyra ärenden där övervägande enligt 
SoL 6:5 varit aktuellt. 
 
Intervjuperson Celine 
Celine har jobbat som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten i fyra år. Hon har 
det senaste året haft 6 ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit aktuellt.  
 
Intervjuperson Daniella 
Daniella har arbetet som socialsekreterare i sjutton år. Hon arbetar nu på en 
utredningsavdelning för barn mellan 0-12 år. Hon har det senaste året haft cirka tre till 
fyra ärenden där övervägande enligt SoL 6:5 varit aktuellt. 
 
 
1.3 Tema Arbetsplatsen 
 
1.3.1 Rutiner 
Samtliga intervjupersoner berättar att det saknas specifika riktlinjer på deras respektive 
arbetsplats för hur ett övervägande enligt SoL 6:5 ska utföras.  
 
Ann….”Det är inget som man pratar om, det är en rätt stor arbetsplats. Men det finns 
ingen utpekad rutin att “nu gör vi såhär”, okej det sägs, men det är ingenting som följs 
upp eller diskuteras i gruppsamtal eller någonting.” 
 
Berit…” Nej det finns inga direkta konkreta rutiner kring det. Det finns ju det som står i 
lagstiftningen att man skall ….att man skall överväga placering inom nätverket. Och det 
står också i kommunens riktlinjer.  Men det finns inga rutiner kring hur man konkret 
jobbar med det.”  
 
Daniella…”Inte att det finns nåra rutiner. Det är väl mer att det finns i ryggmärgen att vi 
ska ha med det i tankarna, om den möjligheten finns”.  
  
 
Tre av intervjupersonerna anser att socialsekreteraren har stort handlingsutrymme att 
själva utforma övervägandet på ett individuellt sätt och tror att arbetssättet i att överväga 
kan skilja sig åt mellan socialsekreterarna.  
 
Berit…”det finns ganska stort utrymme för varje socialsekreterare och göra nån slags 
bedömning eller ha nån slags ideé om hur man bör gå vidare med en placering så där”. 
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Ann säger att det är utredande socialsekreterares ansvar att tala med föräldern och 
ungdomen, men att hon inte säkert vet om det är hennes ansvar eller 
rekryteringsavdelningens att fullt ut utreda möjligheterna till en nätverksplacering,  
 
Ann…“Så det är ju ett utredande i detta, och där ligger ju det mycket på 
socialsekreteraren och där vet inte jag däremot vad som händer hos rekryterarna, om de 
jobbar för att undersöka nätverket eller om det bara är baserat på vad socialsekreteraren 
säger.” 
 
 
Celine och Daniella berättar att man på deras respektive arbetsplatser arbetar med 
familjerådslag då ett barn behöver placeras i ett annat hem än det egna. Daniella menar 
att det på hennes arbetsplats är uttalat att familjerådslag alltid ska föregå en 
familjehemsplacering och speciellt om barnets släkt inte bor inom samma geografiska 
område som barnets familj. Detta anser Daniella inte alltid efterlevs. 
  
Celine…”Men alltså vi har gått in för det här med familjerådslag här i kommunen, och 
det är lagt att vi ska använda oss av dem först och främst vid placering där man samlar 
nätverket och vi har några frågeställningar och sen ska de diskutera på vilket sätt det ska 
gå till och vem som ska ta hand om barnet om det nu är frågan, och sen ska det 
godkännas och då pratar de själva.” 
 
Daniella…” Om en del av barnens släkt finns på annat håll,  då försöker man få ihop ett 
familjrådslag, som, det är väl en rutin som finns, egentligen skall man  innan placering, 
så ska man ha ett familjerådslag, det är inte alltid det är så”.  
 
 
1.3.2 Samtal med kollegor och chef om att överväga 
Resultatet visar att det finns skillnader på de olika arbetplatserna hur mycket 
socialsekreterarna samtalar med varandra och med sin chef om hur man ska gå tillväga vi 
ett övervägande. Berit berättar att det sker få samtal på arbetsplatsen kring hur 
socialsekreterarna tänker om vad det innebär att göra ett övervägande enl. SoL 6:5. Detta 
är något som Ann också uttrycker och hon saknar även socialsekreterarnas  utbyte av 
erfarenheter och diskussioner om arbetssätt. Båda anser att deras chef inte är delaktig i 
handläggningsförfarandet kring övervägandet. Celine berättar om att dess frågor kring 
övervägandet tas upp på arbetsplatsens gruppmöten. Daniella uttrycker en viss tvekan om 
hur ofta socialsekreterarna prata med varandra och med chefen angående barnets 
eventuella placeringsmöjligheter i nätverket. 
 
Ann…”Jag har en känsla av att det kan vara rätt godtyckligt eftersom det inte pratas så 
öppet om saker och ting. Det tycker jag är en brist. Jag tycker att det är viktigt att man 
pratar, att flera får insyn i saker och ting. Så känner jag.” 
 
Celine…”När jag har ett sånt här ärende på mitt bord så tar jag ofta upp det i gruppen 
så att jag kan få feed-back och vad blir nästa steg, vad behöver jag beakta, vad behöver 
jag inte beakta.” 
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Daniella…”Nja ja vet kanske inte, vi kanske inte är så tydliga, men oftast så vet vi, alltså, 
det är väl mer att om det finns ett realistiskt alternativ, som vi som handläggare, ja men 
det här tror vi på, det skulle kunna va bra, då, att vi  pratar med våran chef och lämnar 
vidare den rekommendationen”.  
 
 
Celine fortsätter att reflektera över hur socialsekreterarnas erfarenheter om det praktiska 
arbetet förs vidare. Hon gör en koppling till begreppet ”tyst kunskap” som används inom 
socialt arbete.  
 
Celine…”Man pratar mycket om det här begreppet ”tyst kunskap” och jag avskyr 
egentligen det uttrycket, men tyvärr är det så. Det vi försöker bekräfta genom att skriva 
ner är engagemang, förmåga, stimulans, man kan haka upp det på lite olika sådana, 
alltså hur det här nätverket ser ut eller den här familjen eller så, och hur konflikterna ser 
ut.”  
 
 
1.3.3 Attityder om nätverksplaceringar 
Ann, Berit och Celine har alla den uppfattningen att olika socialsekreterares generella 
inställning till nätverksplaceringar kan påverka om ett övervägande äger rum eller inte. 
Det  intervjupersonerna tar upp handlar om att det kan finnas meningsskiljaktigheter 
angående nätverkets förmåga att vara familjehem och att det kan finnas en skeptism och 
misstro till nätverket just för att den aktuella familjen har sociala problem.  
 
Ann…“Då är det ju mycket upp till den som gör de här utredningarna, vad de tycker. Så 
vi hamnar lite i det där träsket, vad de tycker, och då är det ‘okej, då jobbar vi inte på det 
heller någonting’. Så jag tror tyvärr, om jag får tillåtas, så tror jag att det har varit 
väldigt godtyckligt.”  
 
Berit…”Det märks ganska tydligt så där, olika tänker, olika socialsekreterare tänker 
olika kring det här och det påverkar handläggningen konkret så”. 
 
Celine…”Jag kan känna själv nån gång när jag provat det här att jag stött på ganska 
mycket motstånd även inom enheten, att de säger att ’det ser du väl att det här kommer 
inte att funka, här är det ju konflikter eller, den här mår ju si eller så’.” 
 
 
1.4 Tema Socialsekreterarens utsaga av den egna konstruktionen 
 
1.4.1 Eget tillvägagångssätt 
Gemensam för intervjupersonerna är att de har uppfattningen att många barn som blir 
aktuella för en familjehemsplacering även varit aktuella i tidigare utredningar varpå 
kännedomen om familjen är relativt stor. Samtliga intervjupersoner berättar att under de 
under barnavårdsutredning börjar kartlägga familjens nätverk genom samtal med familjen 
och barnet vilket senare kommer utgöra en grund för övervägandet om en placering blir 
aktuell. Ann berättar att hon ibland har nätverksmöten.  
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Ann…“ibland har man då nätverksmöten eller så har man enskilda möten och föreslår 
det eller så kanske nätverket själva föreslår att vi är beredda att ställa upp.” 
 
Berit…”när jag har utredningar så börjar ju dom att man alltid träffar vårdnadshavarna 
och föräldrarna ..och pratar med dom och har oftast flera samtal. Och då försöker man 
alltid kartlägga vilka personer finns omkring den här familjen och barnet  i ett samtal 
med dom” 
 
Daniella…”Ja, vi har ju ofta en ganska bra bild av hur nätverket till barnet ser ut, i och 
med att vi ofta har en pågående utredning, innan placeringen.” 
 
Berit, Celine och Daniella ritar nätverkskartor tillammans med barnet och familjen. 
Celine berättar att hon även använder sig av metoden” family dialog system” där små 
dockor får gestalta barnets kontaktnät som genom hur barnet placerar dessa kan visa 
barnets upplevelse av närheten i relationen.   
 
Berit…”Vi försöker kartlägga nätverket, och det gör vi genom samtal med föräldrarna 
och barnet i först hand, och ritar sån här nätverkskartor” 
 
Celine…”Det är som Playmobil sånahär gubbar som de får flytta, och det är lite lättare 
för barn då, och så har man lite andra gubbar, en fé, en clown och så.  Är det nån som 
bryr sig väldigt extra mycket om dig på den här kartan. Och det säger ganska mycket om 
barns relationer. Vilka är viktiga, vilka är inte viktiga? Vilka är det det här barnet väljer 
att ta med på sin karta och varför? Och hur långt sätter man de här personerna ifrån 
sig.”  
 
 
De kontakter intervjupersonen tar vid ett övervägande kan skilja sig från ärende till 
ärende, menar Berit. Daniella berättar att hon i ett övervägande undersöker den närmaste 
släkten. Det som Ann poängterar som viktigt är att kontakta en frånvarnade förälder 
vilket Celine även bekräftar. 
 
Celine…”Då blir ju det första steget att kolla men vad hände med den andra föräldern, 
vilken kontakt har det här barnet med den här föräldern.”  
  
Daniella…”Det är nog den närmsta familjen, eller det närmsta nätverket. Syskon, 
föräldrars syskon, föräldrar alltså barnets mor- eller farföräldrar”.  
 
 
1.4.2 Personlig attityd och erfarenheter  
Alla intervjupersoner berättar om yrkeserfarenheter som lagt grund till deras förståelse av 
nätverkets betydelse för barnet, vilket påverkar deras uppfattning av nätverksplaceringar. 
De övertygelser som återkommer bland intervjupersonerna är att nätverksplaceringar med 
goda förutsättningar främjar kontakten mellan barnet och släkten vilket gynnar barnets 
uppväxtvillkor eftersom en fortsatt kontakt med det egna ursprunget möjliggörs. Detta 
medför även att barnet får en naturlig plats i familjen, säger Berit och Daniella. 
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Berit…”Det tycker jag man ändå ser i barn barn som växer upp i nätverksplaceringar då 
ingår man ändå mer natutligt i sin, i sitt eget nätverk sådär. Att dom har bättre 
förutsättningar, som vuxen.” 
 
 
Daniella gör en jämförelse mellan de främmande familjehemmens relation till det 
placerade barnet och med nätverkshemmens relation till barnet. Hon berättar att 
nätvekshemmen många gånger har en större förmåga att stå ut i den problematik som kan 
uppstå i en familjehemsplacering och att de lättare kommer igenom dessa kriser. Detta 
håller även Berit med om och uttrycker att den bidragande orsaken till det kan vara det 
känslomässiga engagemanget som finns för barnet. Både Ann ochBerit har erfarenhet av 
att då barnet vuxit upp tappat kontakten med sitt familjehem vilket har lett till att den 
unge senare i livet saknar en familj att känna samhörighet med.   
 
Berit…”Man har sett det på barn som har placerats i familjehem som vi har rekryterat 
från socialtjänsten. Så kanske man växer upp där och sen när man blir 16-17 år så flyttar 
man där ifrån och så efter några år så tappar man kontakten ganska mycket med sitt 
familjehem så. Och det är ganska sorgligt och så står man ganska ensam då, och tappat 
kontakten med både lite grann med sin ursprungsfamilj och med sitt familjehem. 
 
 
Intervjupersonerna har alla en personlig uppfattning om att släktband är viktiga för 
barnets välmående och att detta även påverkar deras inställning till att överväga 
placeringar inom nätverket.  
 
Ann…“Jag tror att det beror på att jag tycker att familjen är viktig och att ursprunget är 
väldigt viktigt, att man måste ha ett sammanhang.  
 
Berit, Celine och Ann sätter sig själv in i situationen genom att tänka på sina egna 
anhöriga och det självklara att ta hand om syskons barn eller att om de vore barn själva 
skulle vilja bo hos någon de kände. Både Berit och Celine resonerar utifrån talesättet 
”blod är tjockare än vatten” vilket är en personlig uppfattning om vaför det är viktigt att 
överväga placering i nätverket. 
 
Celine…”Först och främst att blod är tjockare än vatten, man delar samma historia. Sen 
tänker jag att om man själv skulle hamna i den här situationen att ens föräldrar dog eller 
att man inte kunde bo hemma, då kan jag ju bara gå till mig själv att jag hellre skulle 
vilja åka till någon som jag känner redan och känner förtroende med, kanske min faster 
eller någon som jag vet vet vem mina föräldrar är.” 
 
Celine tycker att det kan kännas tungt när man kommer fram till beslutet att ett barn 
behöver placeras. Då underlättar det arbetet om det finns en bra kontakt mellan familjen 
och nätverket. Nätverket kan på så sätt avlasta Celine från den börda hon kan känna inför 
att ensam stå med beslutet om var barnet skall placeras.  
 
”Sen, ibland, kan det kännas lättare om det redan finns en bra kontakt med den del av 
nätverket som man tänker skulle kunna vara en placering för barnet, så kan ju det 
underlätta förstås, så att inte jag sitter och gör den här bedömningen om vad som är bäst 
för barnet för jag har ju ingen biologisk kontakt med barnet, det kan kännas lite jobbigt 
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och i så fall så delar man ju bördan som det här stora beslutet ändå är om det ändå finns 
ett nätverk runtomkring, för det tycker jag är en fördel när man jobbar med nätverk och 
nätverksmöten och familjerådslag att man kan känna att man faktiskt blir avlastad som 
socialsekreterare, att det faktiskt är fler som ser det här barnet.” 
 
Ann anser att arbetet med nätverket kan var bra för nätverket i sig, även om en placering 
inte kommer till stånd. Nätverket kan då i och med övervägandet förstå att det är viktigt 
för barnet och sedan förmedla detta tillbaka barnet. 
 
Ann... ”Det jag tänkte säga är att jag tycker att det är viktigt för nätverket, för kanske 
mor- eller farföräldrar eller övrigt nätverk, att få göra så bra som möjligt för den 
avkomman som finns i nätverket, det är viktigt att få göra bra saker och där är det viktigt 
att ha med nätverket, oavsett om det blir placering eller inte hos dem. Att de är 
betydelsefulla. Då kan de förmedla det sen till barnet eller ungdomen.” 
 
 
1.5 Tema Forskningskunskap 
 
1.5.1 Arbetsplatsen 
Ann och Berit anser sig inte få någon information om det rådande forskningsläget vad 
gäller familjehemsplaceringar. Celine uttrycker att det sker i viss mån på hennes 
arbetsplats men att det inte är tillräckligt. Daniella får forskningskunskap tilldelat sig 
genom seminarium och kurser.  
 
Berit…”Inte på nåt systematiskt sätt. Det är mer att man snappar upp om man ser att det 
kommer utbildningar då, och föreläsningar, och artiklar och böcker kring det här” 
 
Celine…”Lite grann, men jag skulle kunna säga att jag skulle behöva mycket mer.” 
 
Daniella…” Jaa... vi har ju FOU som erbjuder seminarier eller kurser och föreläsningar, 
som har forskat på detta, så det har jag varit på.”  
 
 
Ann anser att de kurser arbetsplatsen erbjuder inte får något fotfäste i det praktiska 
arbetet. Hon anser att kunskapen inte föjls upp och att diskussionen om arbetssätt 
avstannar efter en kurs avslutats. 
 
Ann…“Man ska arbeta nätverksbaserat och systemteoretiskt. Men vad innebär det 
riktigt? Det är liksom ingen som driver på det.” 
 
 
1.5.2 Individuell betydelse 
Berit och Celine berättar att forskning delvis har påverkat dem att arbeta mer för 
nätverksplaceringar. Genom forskningskunskapen menar de att de tillgodogjort sig fakta 
som talar för att nätverksplaceringar gynnar barnet på sikt och att det sker färre 
sammanbrott i nätverksplaceringar.  
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Berit…”Dels så var det den där föreläsningen där de hade utvärderat massor av olika 
placeringsformer i Sverige. Och vad dom kom fram till det var ju egentligen  att ska barn 
placeras så ska det vara antingen släktingplaceringar eller på §12-hem så det var dom 
två vårdformer som hade minst haverier”.  
 
 
Ann berättar hon att kurser hon gått i nätverksarbete bidragit till att hon tycker det är 
viktigt att se till nätverket. Samtidigt uttrycker hon att det på hennes arbetsplats 
presenteras för mycket olika metoder och att detta tenderar till att endast bli modeflugor 
som snarare förvirrar mer än klargör arbetssätt för socisalsekreterarna.  
 
Ann…“Nej, för inom socialtjänsten, det är liksom hela havet stormar, man står på en 
sida och så ska man intervjua barn på ett sätt, med dockor och rita och med björnkort. 
Och nu är det någon ny metod enligt Linköpingsmodellen, det ska vara helt avskalat och 
man ska knappt göra någon sammanhangsmarkering, och intervjua barnet genom att 
berätta... Ja, jag uppfattar det som att hela socialarbetarkåren kastas från den ena 
ytterligheten till den andra, och att det där med metoder blir så väldigt viktigt att nu ska 
vi använda den metoden... “  
 
 
1.6 Tema Lagreglering 
 
1.6.1 Arbetsplatsen 
Information om den rättsliga regleringen som  intervjupersonerna anser sig få genom 
arbetsplatsen kan ske utifrån olika källor.  
Ann uppger att hon informeras på gruppmöten av sin chef. På Berits arbetplats ges det 
fortbildning i den aktuella lagstiftningen samt att socialsekreterarna tillhandahålls med 
doktrin. Celine berättar att det på hennes arbetsplats finns en jurist att tillgå samt att de 
anställda har tillgång till socialtjänstlagen. Daniella anser att det är ottydligt vem som 
informerar om lagregleringen men att detta ändå sker.    
 
Berit…”Dels får vi kontinuerligt fortbildning i lagstiftning just, för den ändras ju lite titt 
som tätt så där. Och sen så använder man ju, väldigt ofta den litteratur som finns, 
framför allt den ”Nya sociallagarna” 
 
Daniella…” jaa det är när det kommer, alltså när lagen har ändras eller det kommer nya 
riktlinjer då får vi reda på det. Ja av  enhetschefen eller jag vet inte…” 

 
Celine... ”Dels så har vi, i alla våra rum, där det står, alltså socialtjänstlagen. Jag har inga 
förarbeten, för det finns många arbeten bakom varför man har fattat de beslut som man 
har fattat, de har jag inte tillgång till. När jag blir osäker så kan jag däremot, och jag 
brukar ringa till henne endel, att ringa till våran jurist som vi har och fråga.” 
 
Ann... ”Ja, det kommer ju rapporter, men det är klart, man tar ju del av sån information 
som är viktig för ens jobb, det får man ju rapporter om, som läses upp på gruppmöten 
och sånt.” 
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1.6.2 Individuell  betydelse 
Intervjupersonerna har olika förhållande till den lagstiftning som  reglerar övervägandet i 
SoL 6:5. Berit och Celine ser lagparagrafen som en viktig och avgörande faktor till att de 
överhuvudtaget gör detta övervägande. Ann berättar att då hon anser det är viktigt för 
barnet att ha kontakt med släkt och anhöriga skulle hon oavsett om det var lagreglerat 
överväga om placeringsmöjligheterna i nätverket. Daniella upplever inte att lagparagrafen 
SoL 6:5 har stor betydelse för henne i hennes övervägande. Hon menar att trots att det 
inte pratas på arbetsplatsen om lagregleringen så känner hon att den finns integrerad inom 
henne. 
 
Ann…“Jag hade gjort det ändå, försökt jobba efter det, för det fanns ju inget förbud mot 
att jobba så.” 
 
Berit… Den har stor betydelse. Lagstiftningen är ju hela ramen för utredningen. Så de är 
ju av jättestor betydelse. Och det säger ju också att man skall, alltid skall överväga 
nätverksplaceringar, om det är möjligt så”. 
 
Celine…”Alltså det hjälper som en ram, men det hjälper mig inte att komma fram till vad 
jag ska komma fram till. Där behöver jag andra kanaler, mer sånt som man läser under 
socionomutbildningen och sånt, och kunskaper om relationer och anknytning och 
samspel, nätverk. Lagtexten är liksom inte utformad för att berätta sånt, utan den bara 
finns där för att berätta för mig vad jag ska göra, när jag väl fattat det beslutet.” 
  
Daniella…” Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Jag vet inte, det finns där, 
integrerat på nåt sätt eller, inte så att  vi pratar så mycket ’ men enligt det och det så…’, 
så pratar vi inte”.  
 
 
1.7 Tema Konflikt och relation 
 
1.7.1  Socialsekreteraren –föräldrarna 
Alla intervjupersoner samtalar om vikten av att ha ett gott samarbete med barnets 
föräldrar vilket påverkar förutsättningarna i övervägandet. Lyckas man skapa en bra 
relation med föräldrarna ökar det möjligheten till kontakter med familjens nätverk. 
Daniella pratar om att det engagemang som växer inom henne vid ett gott samarbete med 
föräldrarna påverkar hennes sätt att överväga till att bli mer utförligt. Ann och Daniella 
uttrycker att det är viktigt att föräldrarna anammar idéen om att överväga möjligheterna 
om nätverksplacering.   
 
Ann…“Men att, framförallt är det viktigt att ha föräldern med sig på det här, så man inte 
har den emot sig.”  
 
 
Berit uttrycker att det är viktigt att försöka motivera föräldrarna till kontakt med nätverket 
då föräldrarna har en motvilja till det.  
 
Berit…”det kan ju bero på att det är en familj som är svår att samarbeta med och som 
inte vill ha kontakt med socialtjänsten, men mycke av de ligger ju också, det är ju en del 
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av våran uppgift att kunna, försöka göra en bra utredning i alla fall och motivera till en 
kontakt”. 
 
 
Ann uttrycker i början av intervjun att hon också är av åsikten att det är viktigt att 
överväga placering inom nätverket även om föräldern motsätter sig detta.  
 
Ann...”Så att man ju först upp med föräldern och diskuterar möjligheter och sånt där, och 
så finns det ju ett nätverk och då tycker jag ändå att det är viktigt att man liksom 
undersöker ordentligt även om föräldern kanske säger nej så får man ändå jobba vidare 
och försöka motivera föräldern om man tror på den modellen.” 
 
Berit förklarar att det är både hennes egen kompetens att möta familjen och familjens 
inställning som bidrar till samarbetsklimatet. Celine menar att om det goda samarbetet 
med föräldrarna uteblir så kan viktig information om barnet gå förlorad.  
 
Berit…”Det påverkar ganska mycket alltså. För är det en familj som man kommer bra 
överens med och när utredningen sker mycket i samförstånd och så där, och man har ett 
bra samarbete, då känns det som man får större utrymme och prova olika tankar och 
idéer och utröna dom ordentligt. Det blir lättare att kontakta folk från nätverket också, 
tillsammans och så.”  
 
Celine…”Får jag ett förtroende, kan jag skapa en allians med föräldrarna så är det 
lättare att jobba kring en lösning som kan öka säkerheten för det här barnet. Får jag inte 
en allians så ökar ju risken att vi kanske måste göra någonting abrupt eller utan 
föräldrarnas samtycke, eller att jag kanske inte heller får veta saker, det kan ju också 
finnas saker som föräldrarna inte berättar, saker som inte är så fördelaktiga. Så att 
relationen är A och O för att man ska kunna säga att jag har information eller att jag 
VET det jag vet.” 
 
 
1.7.2 Föräldrarna -  nätverket 
Intervjupersonerna berättar att det många gånger kan vara konflikter mellan barnets 
föräldrar och dess nätverk. Är konflikterna allt för infekterade kan det leda till att barnet 
mister kontakten med sina föäldrar vid en placering, berättar Daniella.  
 
Daniella…”men sen kan jag se också att det är svårt, för är det konflikter mellan barnets 
förälder och barnets morförälder till exempel , om barnet är placerat, det är jätte svårt 
för då hamnar barnet i, i jätte svåra lojalitetskonflikt, som kan va förödande, där den 
förlorar kanske båda sina föräldrar och sin morförälder i konflikten” 
 
 
Berit anser att det är hennes uppgift att försöka skapa kontakt mellan föräldrana och 
nätverket och som mål försöka göra nätverket delaktig i barnets situation. 
 
Berit….”Och så försöker man motivera föräldrarna att man ska få ta kontakt med dom 
här personerna. Och att dom ska vara med i det också”.  
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Är konflikten allt för stor mellan föräldrar och nätverk kan det finnas andra vägar att gå 
än att placera barnet i nätverket för att ändå tillgodose barnets behov av dessa relationer, 
menar Celine. 
 
Celine…”Sen vet jag ju att det kan vara konflikt mellan en moster och mamma, eller ett 
barns moster till mamman, och då vill inte hon bjuda in den här personen men jag kan ju 
sitta och veta om jag har gjort en nätverkskarta tillsammans med barnet att moster är ju 
jätteviktig för det här barnet. Då får jag kanske fundera på hur kan den här mostern ändå 
finnas med för barnet.”  
 
1.7.3 Inom nätverket 
Alla intervjupersoner berättar att det blivande nätverkshemmet ska vara en välfungerande 
familj eller person där det måste finnas kärlek, värme och engagemang för barnet. Det 
räcker inte endast med släktband eller annan nära relation, menar intervjupersonerna. 
Ibland kan konflikterna i nätverksfamiljen vara av den sort så det är direkt olämpligt att 
placera barnet där.  
 
Celine…”Men det beror såklart på vilken anknytning det här barnet har till det här 
nätverket, eller i vilken mån det är ett kvalitativt nätverk, är det det också väldigt belastat 
och bråkar, stökar mycket så kan det bara bli ytterligare en belastning för det här barnet 
och att barnet hamnar i mer ansvar.  
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Bilaga 2 
 
2. KVALITATIV FÖRHANDLING       
 
 
2. 1 Inledning 
Den kvalitativa förhandlingsanalysen presenteras utifrån respektive tema. Under tema 
finns en kort sammanfattning av den ursprungliga analysen och därefter kommer 
intervjupersonernas kommentar på denna analys. Först presenteras förhandlingens 
uttalanden som håller med om den ursprungliga analysen eller tillägger material som 
bidrar till en fördjupning av analysen. Därpå kommer de uttanden där intervjupersonerna 
motsatt sig den ursprungliga analysen.  
 
2.2 Kvalitativ förhandlingsanalys tema Arbetsplats 
 
2.2.1 Ursprunglig analys 
Ann och Berit anser att det inte finns några rutiner eller samtal om hur ett övervägande 
enligt SoL 6:5 ska gå till på arbetsplatsen. Deras åsikter om att det är väldigt individuellt 
hur de olika socialsekreterarna gör på deras arbetsplatser skulle enligt 
socialkonstruktivistisk teori kunna tolkas som den verklighet som de tillsammans 
vidmakthåller och återskapar med sin omgivning. 
 
Celine och Daniella uppger att man i deras respektive kommuner använder sig av 
familjerådslag, något som dock inte alltid sker. Detta kan ses som en vaneskapande 
process i samspel med andra som skulle kunna föregå en institutionalisering. 
 
2.2.2 Förhandling som håller med analys eller fördjupar den   
Både Ann och Berit anser att det är korrekt uppfattat att det inte förs några diskussioner 
om hur ett övervägandeenligt SoL 6:5 skall gå till på deras arbetsplats.  De håller med om 
tolkningen att kunskap på grund av detta inte kan institutionaliseras.  
 
Ann...”Ja, just det om det är ju inget som, under mina 25 år har jag aldrig varit med om 
en sån diskussion, som jag kan minnas att nån har sagt, ’såhär gjorde jag, här behövs ett 
barn placeras och då gjord jag si och så för att kolla’, det finns ingen sån kunskap som 
förs vidare.” 
 
Celine och Daniella håller med om den socialkonstruktivitstiska tolkningen att 
riktlinjerna kring att man ska använda sig av familjerådslag finns men inte alltid 
efterföljs, och att detta skulle kunna ses som en verklighet som skapas och vidmakthålls i 
samspelet mellan arbetsplatsen, chefen och socialsekreterarna.  
 
Celine... ”Men jag tror det går lite i vågor, för har man precis använt familjerådslag så 
är det lättare att kunna komma på det, ja men det här hade vi som metod förra gången, 
det kanske vi kan ta till den här gången också. Men går det ett längre tag utan att någon 
använder det så tar det längre tid innan man kanske kommer på att det här är ett 
alternativ.” 
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Celine tillägger att hon tror att det sociala samspelet på arbetsplatsen spelar stor roll för 
det arbete hon som socialsekreterare bedriver.  
 
Celine...”Så att, om det skulle vara en jättetrend, eller om vi skulle ha en chef som inte 
alls tyckte att nätverksplaceringar var något att ha över huvudtaget så skulle det nog se 
ut på ett sätt, eller skulle vi ha en chef som själv var uppvuxen hos sin moster så skulle 
det se annorlunda ut, jag tror att det påverkar, det gör det.”  
 
2.2.3 Förhandling som motsäger analysen 
Ann håller inte med att det inte skulle finnas några rutiner för övervägandet utan nämner 
att det finns mallar som socialsekreterarna ska följa. Hon håller inte med om analysen av 
att verkligheten på Anns arbetplats är den att övervägandet är väldigt individuellt 
utformat och att det är den verkligheten de tillsamman vidmakthåller och återskapar.  
 
Ann... ” Nja, nej, men det är så här att, eftersom det ändå finns mallar, vilka punkter man 
ska beröra när man gör ett övervägande inför en placering. Så är det, man går igenom 
olika frågor och det är ju min skyldighet som socialsekreterare att om jag har en 
placering. Så att man då redan vid jourhemsplacering ,  då börjar man ju att titta på 
nätverket vad det finns för möjligheter, sen är det ju rekryterarna som gör sina 
bedömningar.” 
 
Ann förtydligar att hon upplever att det finns vissa rutiner på hennes arbetsplats för hur 
socialsekreterare ska göra övervägandet.   
 
2.3 Kvalitativ förhandlingsanalys tema Socialsekreterarens utsaga av den egna 
konstruktionen 
 
2.3.1 Ursprunglig analys 
Alla intervjupersoner uttrycker åsikter av att släktskap är viktigt, vilket skulle kunna 
tolkas som ett kognitivt schema.  
 
Både Berit och Celine uttrycker sin personliga uppfattning av att släktband är av stor 
betydelse dels genom att referera till sin egen inlevelseförmåga samt genom att använda 
sig av ordspråket ”blod är tjockare än vatten”. Ordspråk tillhör enligt Berger och 
Luckmanns socialkonstruktivistiska teori den andra legitimeringsnivån. Även Daniellas 
uttanande om att att hennes kunskap om hur man ska göra för att överväga placering 
inom nätverket ” finns i ryggmärgen” tolkar vi som tillhörande den första eller andra 
legitimeringsnivån.  
 
Anns uttalande att hon inte säkert vet om det är hennes ansvar eller 
rekryteringsavdelningens att fullt ut utreda möjligheterna till en nätverksplacering tolkade 
vi enligt socialkonstruktivistisk teoris rollbegrepp som en rollosäkerhet.  
 
2.3.2 Förhandling som håller med analys eller fördjupar den   
Ann, Berit och Celine håller med om analysen av att de skulle ha ett kognitivt schema 
kring släktskapets betydelse som gör att de utifrån sina kognitiva schema ser specifika 
saker i nätverket som de inte skulle sett med ett annat schema. Berit lägger även till att 
hennes kognitiva schema förstärks genom arbetet med nätverksplaceringar. Celine 
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tillägger att även om detta schema kan visa sig i hennes handlande som professionell, så 
finns det en skillnad i att vara medveten om sina egna erfarenheter och känslor och att 
låta sig styras av dem i sitt arbete.  
 
Celine... ”Ja, alltså det går inte att inte vara så, sen tror jag skillnaden är om jag låter 
dem styra mitt övervägande om jag möter på människor som inte alls tycker som jag.” 
 
Celine håller med om att ordspråket ”blod är tjockare än vatten” är en del av hennes 
konstruktion av övervägandet, men fördjupar vad hon menar med det. 
 
Celine...”Alltså, jag kan hålla med om vad du säger, om man inte utvecklar det, blod är 
tjockare än vatten, punkt, så. Men riktigt så enkelt är det inte. Utan det, den fördelen är 
ju om det här blodsbandet, kan det bekräfta det som är jag. För mig, att blod är tjockare 
än vatten, det handlar kanske också om att det kanske också kan rädda 
identitetsutvecklingen. Att man håller sig kvar vid det man bygger sitt själv på, vem är 
jag, jo jag är i alla fall dotter till den och den och jag beter mig så och och man känner 
igen, en igenkänningsfaktor.”  
 
Celine refererar till forskning i detta uttalande och anser att forskning delvis bidragit till 
att hon anser att blod är tjockare än vatten.  
 
Celine... ”Man har ju gjort forskning som tyder på att det är så oerhört viktigt att veta 
varifrån man kommer, för att man ska kunna veta var man är påväg.” 
 
 
2.3.3 Förhandling som motsäger analysen 
Daniella håller inte med om tolkningen om att hennes uttalande av att hennes kunskap 
kring hur man gör ett övervägande av placering inom nätverket sitter i ryggmärgen skulle 
tillhöra den första eller andra legitimeringsnivån av mer outvecklad, självklar kunskap 
som skulle vara svår att reflektera över just för att den upplevs som ”självklar”.   
 
”Jag tycker inte det är svårt att reflektera kring det, absolut inte. Men det som kan vara 
svårt att komma på det är varför det är så. Och gå vidare med att det här är den 
metoden, eller de här metoderna, det är det som har blivit den här känslan i ryggmärgen. 
Det kan vara svårt och precisera det. Men jag tycker inte att det är svårt att reflektera 
kring det.” 
 
Ann håller inte med om att det skulle finnas en rollosäkerhet i henne angående vems 
ansvar det är att ordentligt överväga placeringsmöjligheterna i nätverket. Ett resonemang 
förs under förhandlingen kring vem det är som ska göra övervägandet om placering inom 
nätverket, socialsekreteraren eller familjehemssekreteraren. Anns resonemang skulle 
kunna tolkas som en sammanblandning mellan att ”överväga placering inom nätverk” och 
”utreda ett tilltänkt familjehem”.  
 
Ann... ” Nej, alltså jag vet att det är, det är familjehemssekreteraren som ska göra, som 
ska utreda och så. Men jag kan komma med tips och råd, men där är det väldigt, det är ju 
ingen som liksom, som pratas om högt och tydligt, ”ja, ni kollar väl och ser om det finns 
nåt i nätverket.”  
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En diskussion fortsätter kring om huruvida familjehemssekreterarna pratar med 
socialsekreteraren om hon gjort ett övervägande av placering inom nätverket.   
 
Ann... ” Ja, gör dom det…alltså man går ju igenom ärendet och då brukar man ändå 
redogöra för hur det ser ut, när man lämnar över det. Så det tror jag nog dom frågar om. 
Hur det ser ut, och vad som finns. Det kan jag nog inte riktigt svara på faktiskt.”  
 
 
2.4 Kvalitativ förhandlingsanalys tema Forskningskunskap 
 
2.4.1 Ursprunglig analys 
Berit nämner att forskning spelar roll för hennes övervägande av placering inom 
nätverket. Detta skulle kunna tolkas som en legitimeringsgrund kopplat till Berger och 
Luckmanns tredje legitimeringsnivå.  
 
2.4.2 Förhandling som håller med analys eller fördjupar den   
Berit håller med om tolkningen att hon skapar sin konstruktion av övervägandet med 
hjälp av forskningskunskap, som skulle kunna ses som tillhörande den tredje 
legitimeringsgrunden enligt socialkonstruktivistisk teori.  
 
 
2.5 Kvalitativ förhandlingsanalys tema Lagreglering 
 
2.5.1 Ursprunglig analys 
Celines nämner att det finns en jurist på kopplad till hennes arbetsplats. I analysen 
gjordes tolkningen att Celine med juristens hjälp får sin myndighetsroll tydlig för sig, 
eller som att hon genom sitt samarbete med juristen avsäger sig en del av sin 
myndighetsroll till fördel för behandlarrollen.  
 
Uppsatsförfattarna tolkar Anns uttalanden under intervjun som att det är Anns egna 
kognitiva schema av att släktskap och ursprung är viktigt som främst konstruerar hennes 
övervägande enligt SoL 6:5, inte faktumet att det är lagreglerat att man ”skall överväga”. 
Att inte härleda sitt arbete till lagen skulle kunna tolkas som ett sätt att dämpa 
myndighetsrollen i socialsekreteraryrket, och istället bara framhäva sin behandlarroll. 
 
2.5.2 Förhandling som håller med analys eller fördjupar den   
Celine anser att den tolkning där juristen hjälper henne med hennes myndighetsroll 
stämmer bäst. Hon anser inte att det faktum att de har en jurist knuten till avdelningen gör 
att hon lägger undan sin myndighetsroll till fördel för bahandlarrollen.  
 
Celine... ”Men jag kan nog se det mer som att, även om vi har en jurist så är det ju mer 
som en backup, en hjälp, men det är fortfarande jag som måste kunna stå för det som 
sker, men jag kan ju ta rådgivning. Jag kan ju få hjälp av henne vad gäller den juridiska 
kompetensen och kunna göra bedömningen på, men hon kan ju egentligen bara lyssna på 
det jag beskriver om den sociala bedömningen jag har gjort.”  
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Under förhandlingen klargörs att Berits uttalanden av formen”vi gör så här” och ”vi 
tänker så här” är uttalanden som gäller endast henne själv, inte alla socialsekreterarna på 
arbetsplatsen. Hon förklarar detta genom att beskriva sin syn på myndighetsrollen i 
avseende att överväga placering inom nätverket. Som myndighetsperson så måste hon stå 
får ett visst handlingsförfarande, samtidigt som den uppgiften kanske bara står för henne 
själv eftersom det är väldigt vagt formulerat vad den ska innehålla. 
 
Berit... ”Nej , jag håller med absolut. Man väljer ju också språket, man pratar ju också 
lite vagt och vitt eftersom, det är så mycket upp till, man agerar iform av en slags 
myndighetsperson , men ändå så finns det ingen tydlig riktlinje och det är också mycket 
upp till hur jag tolkar den här lagstiftningen, hur jag förhåller mig till den. Och då blir 
det ju lite vid så där. Man ska stå till svars för nånting som det inte finns nån rak linje 
för. Jag antar att det blir så i språket då, ’man gör så här’ och ’vi tänker så här’.” 
 
2.5.3 Förhandling som motsäger analysen 
Ann håller inte med om tolkningen att hon skulle stå tillbaka med sin myndighetsroll till 
fördel för sin behandlarroll. Ann tycker inte att de olika rollerna får olika mycket 
utrymme. Ann framhåller tvärtemot att hon anser sig ha en tydlig myndighetsroll.  
 
Ann... ” Jag stödjer mig också i lagen på att socialt arbete ska ske i samverkan med 
klienten. Och det tycker jag, och det är ju verkligen lagstadgat. Det står ju så fortfarande, 
.om jag inte missminner mig,  i lagen. Att det ska ske i samverkan med klienten. Och då 
tycker jag att det är, jag tycker nog inte riktigt att jag dämpar då, utan snarare tvärtom.” 
 
Ann... ”…//…Jag tycker snarare att man intensifierar sin myndighetsroll då genom att ta 
med dom, jag skulle vilja ändra på det och säga att man gör det ännu mera. Att man 
verkligen tar ansvar. Så det är ingen dämpning! ”  
 
 
2.6 Kvalitativ förhandlingsanalys tema Konflikt och relation 
 
2.6.1 Ursprunglig analys 
Alla intervjupersoner anser att konflikten mellan de biologiska föräldrarna och nätverket 
spelar stor roll i det övervägande de gör enligt SoL 6:5. Utifrån kognitiv teori skulle man 
kunna tolka det som att Celine och har upprättat ett kognitivt schema av att det inte får 
finnas för mycket konflikter för att de skall göra ett övervägande enligt SoL 6:5. 
 
I analysen finns ett uttalande där Daniella berättar om att när mamman motsäger sig en 
eventuell placering hos mormodern så lämnas oftast detta alternativ eftersom modern 
motsäger sig detta.  Detta agerande tolkades som en eventuell konflikt mellan hennes 
behandlarroll och myndighetsutövarroll.  
 
2.6.2 Förhandling som håller med analys eller fördjupar den   
Celine håller med om att konflikter mellan förälder och nätverk påverkar övervägandet, 
men poängterar att konflikterna blir relevanta att se till först och främst när de påverkar 
barnet. Hon uttrycker ännu en gång att det är viktigt för barnet att föräldern inte är helt 
emot placeringen för att barnet ska kunna må bra i placeringen.  
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Celine... ”Ja, alltså det är de konflikter som påverkar barnet, som man hela tiden får se 
till ’hur påverkar det här barnet’, det kanske inte påverkar barnet om föräldern och vi 
har konflikt, det måste det inte göra, men om det gör det, men då får man ju se hur 
mycket det är. För man försöker så långt det är möjligt att föräldern är något sånär nöjd,  
för att man vet hur svårt det är för barnet att det ska kännas legitimt att man är någon 
annanstans om föräldern hela tiden tar upp det här och är missnöjd.” 
 
Daniella håller med om tolkningen att en konflikt mellan förälder och nätverk spelar 
viktig roll för hur hon överväger placering inom nätverket.  Hon håller med om 
tolkningen att det skulle kunna finnas ett kognitivt schema inom henne av att det inte får 
finnas för mycket konflikter mellan nätverket och föräldrarna vid ett övervägande av 
placering inom nätverket. Hon anser att hon fått detta schema från sin yrkeserfarenhet.  
 
Daniella... ”När jag placerar i ett nätverk, och det finns en konflikt mellan mormor och 
mamma, så far barnen illa av det. Det blir jättesvårt med sådana konflikter, så att det är 
av erfarenhet, som det baserar sig på.” 
 
2.6.3 Förhandling som motsäger analysen 
Celine håller inte riktigt med om tolkningen att hon skulle ha ett kognitivt schema som 
säger att det inte får vara för mycket konflikter för att man ska överväga placering inom 
nätverket. Hon specifierar att hon menar att det inte får vara för mycket konflikter som 
påverkar barnet negativt.  
 
Celine... ”Jag skulle inte säga att det måste vara helt konflikthämmat, nej. Men det beror 
på vad det är för art på konflikten, vad det för typ av konflikt, och om det påverkar 
barnet. Eller en mormor och en mamma som är väldigt duktiga på att skydda barnet från 
konflikten, då gör ju det att det är lättare att tänka att det kan fungera.” 
 
Celine anser att den konflikttolkning som mer skulle stämma är den att det är viktigt att 
undersöka om konflikten påverkar barnet, men att det inte behöver vara konflikten i sig 
som per automatik är ett hinder för en nätverksplacering.  
Daniella håller inte med om tolkningen att när hon på grund av moderns negativa åsikt till 
en nätverksplacering frångår det alternativet skulle agera mer utifrån sin behandlarroll än 
sin myndighetsroll,  och att det i detta läge skulle kunna uppkomma en konflikt mellan de 
två rollerna.  
 
Daniella... ”Fast jag tänker att i myndighetsrollen är det ju också så att man ska försöka i 
den mån som det går då, och det går inte. Och det är ju egentligen skäl till att det inte 
skulle gå, så jag tycker inte det är någon motsättning i myndighetsrollen och 
behandlarrollen. Så det tycker jag, att jag får ihop det i det exemplet.”  
 
Daniella tar upp ett exempel på när hon anser att det uppstår en konflikt mellan 
behandlarrollen och myndighetsutövarrollen, och det är när hon tvingas göra på ett annat 
sätt än vad hon först hade tänkt, till exempel på grund av direktiv från sin chef. 
 
Daniella... ”Det kan väl vara mer om till exempel att jag som, i min behandlarroll säger 
att det här skulle vara bra för familjen, medan min chef eller någon annan säger att nej, 
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det kan inte vara på det här sättet, och då måste man som myndighet se till att följa det 
som kommer från min chef, så det kan vara så den konflikten kan se u 
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Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE           
 
Intervjupersonens:  
Arbetsplats  
Hur länge i yrket  
Antal ärenden med barn som varit aktuella för familjehemsplacering det senaste året  
 
 
 
Arbetsplatsen   
1. Berätta hur ni gör på din arbetsplats för att undersöka om ett barn kan placeras inom 
nätverket.  
 
2. Finns det några rutiner kring hur man överväger placering inom nätverket på din 
arbetsplats? Hur ser de ut i så fall? Vem har beslutat om dem?  
 
 3. Upplever du att ni socialsekreterare på din arbetsplats har samma arbetssätt vad gäller 
att undersöka placeringsmöjligheter inom nätverket?  
 
 4. Hur tycker du att ekonomiska aspekter påverkar ditt sätt att överväga placering inom 
nätverket?  
 
 5. När har man undersökt placeringsmöjligheterna i nätverket klart? Finns en minimi- 
respektive maxinivå för vad ett övervägande bör innehålla?  
 
 
 
Socialsekreterarens yrkeserfarenhet   
1. Berätta om ett konkret fall där du övervägt placering inom nätverket.  
 
2. Hur gör du för att undersöka ett nätverk? 
 
3. Vad anser du är den viktigaste komponenten till att du överhuvudtaget gör ett 
övervägande av placering inom nätverk?  
 
4. Vad är din attityd till att placera barn inom nätverket?  
 
5. På vilket sätt tror du att din relation till barnet och de biologiska föräldrarna inverkar 
på ditt övervägande av placering inom nätverket?  
 
6. Vilka behov hos barnet anser du är viktigast att försöka tillgodose vid en placering?  
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7. Hur tror du det kommer sig att det sker så få placeringar i nätverkshem i förhållande 
till placeringar i externa familjehem?  
 
 
 
 
 
 

orskningskunskap  F 
1. Får du information om forskningsläget gällande familjehemsplacering? I så fall, hur?  
  
2. Tycker du att forskningskunskap kring familjehemsplacering påverkar ditt 
övervägande av placering inom nätverket? I så fall, vilken typ av forskning har varit 
relevant?  
 
 
 

agreglering L 
1. Vilken betydelse har lagregleringen för ditt arbete när ett barn behöver placeras?  
  
2. Hur informerar du dig om de rättsliga regleringar som styr ditt arbete?  
  
 
 

Övrigt 
 
 Finns det någon annan viktig faktor som vi inte nämnt som du tycker spelar in i ditt 
övervägande av placering inom nätverket?  
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