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Abstract 
 
Our study has its starting point in the Swedish social legislation (Socialtjänstlagen) and 
more specifically in the 6th chapter�s 5th paragraph. That paragraph regulates that social 
workers should try to find a kinship care placement when they are about to do a 
placement of a child. Our purpose is to examine how social workers, before they do a 
placement of a child, understand the informal kinship that is not relatives, if they consider 
the informal kinship and if certain circumstances have an impact on the consideration. To 
get this information we have done five interviews with social workers. Recent studies 
show that social workers in past years have begun to think more positively of people�s 
kinships and that they more often use the resources of the kinship. Our results shows that 
the social workers contact the informal kinship before they do a placement, they have 
positive attitudes towards these types of placements, they have similar understandings of 
who should be considered in the informal kinship, they do this consideration in most 
cases and many circumstances has an impact on this consideration. To get a deeper 
understanding of the results we analyzed them with social constructivism and the 
sociology of law. 
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1. Inledande avsnitt  
 
1.1 Inledning  
 
Vår uppfattning är att det i socionomutbildningen läggs stor tonvikt på människors 
nätverk och de resurser som finns naturligt runt klienten. Även inom det sociala arbetet i 
stort verkar det just nu betydelsefullt med det nätverksorienterade synsättet och flera 
kommuner satsar på utbildningar som använder sig av det perspektivet. Men leder detta 
synsätt till en praktisk förändring i socialarbetarnas vardag? Tar de tillvara på de resurser 
som finns i nätverket? 
 
Flera delar av Socialtjänstlagen betonar det nätverksorienterade synsättet. I 6:e kap 5 § 
SoL framhävs vikten av att inför en familjehemsplacering överväga att placera barnet i 
nätverket. Socialsekreterarna har alltså en skyldighet att i dessa fall överväga att placera 
barnet hos släkt eller andra närstående. Vi tycker det är intressant att undersöka hur syftet 
med lagparagrafen efterföljs i praktiken. Överväger socialsekreterarna alltid nätverket 
inför en familjehemsplacering? Vilka i nätverket undersöks i sådana fall? Är det både 
släkt och �andra närstående� exempelvis vänner? Eller ligger tonvikten på släktingar? 
Ytterligare något intressant är att undersöka vilka utgångspunkter socialsekreterarna har 
när de kartlägger nätverket. Utgår de från barnets nätverk eller från föräldrarnas?  
 
Barn och ungdomar kan beskrivas som en av de mest försvarslösa grupperna i vårt 
samhälle. Socialtjänsten har ett ansvar för att barn och ungdom växer upp under trygga 
och goda förhållanden. Bestämmelsen att socialtjänsten i första hand ska överväga en 
familjehemsplacering i nätverket ska förstärka detta skydd. Detta eftersom 
nätverksplaceringar i forskning har visat sig vara mer gynnsamma för barnet. 
(1996/97:SoU18 s.28)  
 
1.2 Problemformulering 
 
Inom socialtjänstens familjeverksamhet har det under de senaste årtiondena skett en 
förändring från ett individfokuserat arbete till ett mer nätverksorienterat. (Hessle, 2003, 
s.183) Detta visar sig även i delar av socialtjänstlagstiftningen där en av de paragrafer 
som har förändrats är 6 kap 5 § i Socialtjänstlagen som betonar vikten av nätverket när 
barn ska placeras utanför sitt hem. Trots dessa förändringar visar Socialstyrelsens (2006, 
s.61) officiella statistik att placeringar hos för barnet främmande familjehem fortfarande 
är vanligast. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt då lagen betonar vikten av att i 
första hand överväga nätverksplaceringar. Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? 
Är det tydligt för socialtjänsten vad de ska göra och vilka personer de ska överväga?  
 
I SoL 6:5 betecknas barnets nätverk som anhöriga och �andra närstående�. Vad som 
menas med anhörig respektive �annan närstående� i förhållande till varandra definieras 
inte tydligt i lagtexten eller i förarbetena. Kan det vara ett problem att begreppen inte är 
klart definierade? Kan det vara så att socialsekreterarna missar personer i nätverket som 
har rätt att bli övervägda i första hand?  Eller överväger socialtjänsten alltid både 
anhöriga och �andra närstående� inför en familjehemsplacering?  
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Mot denna problemformulering och ur dessa frågor utmynnar vårt syfte i uppsatsen. Vi 
har dock valt att titta på en mer avgränsad del av problematiken vi redogör för ovan. 
Fokus i uppsatsen ligger på socialsekreterarnas övervägande av en familjehemsplacering 
hos en �annan närstående�. 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet är att försöka klargöra innebörden i begreppet �annan närstående� i SoL 6:5, samt 
att undersöka hur begreppet kan uppfattas av fem socialsekreterare. Syftet är även att 
undersöka om socialsekreterarna gör ett övervägande av en närståendeplacering och 
studera vilka omständigheter som påverkar socialsekreterarnas övervägande av en 
familjehemsplacering i nätverket med fokus på lagens påverkan.  
  
1.4 Frågeställningar  
 

• Hur kan innebörden i begreppet �annan närstående� i SoL 6:5 tolkas utifrån 
rättskällor, tidigare forskning och socialsekreterarnas uppfattningar?   

• Hur kartläggs nätverket kring barnet som ska placeras och vad grundar 
socialsekreterarna sin bedömning om en person är �annan närstående� på?  

• Vilka inställningar har socialsekreterarna till närståendeplaceringar?  
• Gör socialsekreterarna ett övervägande av en närståendeplacering? 
• Vilka omständigheter påverkar socialsekreterarnas övervägande av en 

nätverksplacering, med fokus på lagens påverkan?  
 
1.5 Förförståelse 
 
Vår förförståelse är att det inte finns någon enhetlig bild av vad närståendebegreppet i 
SoL 6:5 står för, utan att socialsekreterarna gör det till sitt eget begrepp. Vi tror alltså inte 
att det finns några tydliga riktlinjer, utan att det är upp till socialsekreterarna att göra en 
bedömning av vem som är närstående till barnet. Detta grundar sig i att vi själva inte är 
säkra på begreppets betydelse då det inte framkommer i lagen.   
 
Vi tror även att socialsekreterarna påverkas av olika omständigheter som exempelvis 
erfarenheter, attityder, arbetsplatsen och lagen. Anledningen till att socialsekreterarna kan 
påverkas av olika faktorer tror vi beror på att arbetet inte är detaljstyrt eftersom 
Socialtjänstlagen är en ramlag.  
 
På vissa arbetsplatser tror vi att det finns standardiserade metoder för att kartlägga 
nätverket, men att det inte är likadant på alla arbetsplatser. När socialsekreterarna sedan 
överväger en nätverksplacering av barnet kanske socialsekreterarna främst tänker på släkt 
till barnet och inte på närstående som inte är släkt. Inställningen till placeringar hos 
närstående som inte är släkt tror vi är olika men främst positiv eftersom nätverket av 
många ses som något positivt för barnet.     
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1.6 Arbetsfördelning 
 
Teorierna samt bakgrund och tidigare forskning delade vi först upp och skrev var för sig. 
Det inledande avsnittet och metoden delade vi också upp men diskuterade först 
tillsammans vad vi ville ha med. Allt vi delat upp har vi båda noga läst igenom samt 
sammanställt slutversionerna tillsammans. Intervjuerna utfördes gemensamt och även den 
första transkriberingen. Resultat, analys och diskussion har vi skrivit tillsammans. 
 
1.7 Begreppsförklaring 
 
Familjehem � avser �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.  
 
Barn � avser �� varje människa under 18 år� (Socialtjänstlag 2001:453, 1 kap. 2 §).  
 
�Annan närstående� � personer som barnen inte är släkt med, men som är närstående 
till exempel vänner. (Linderot, 2006, s.15) En placering hos �annan närstående� kallar vi 
i texten närståendeplacering. När vi använder begreppet �annan närstående� i plural 
skriver vi �andra närstående�. Se utförligare beskrivning under avsnittet 4.3 
Närståendebegreppet. 
 
Anhörig � avser personer som barnet är släkt med (Linderot, 2006, s.14). En placering 
hos en anhörig kallar vi släktingplacering. 
 
Nätverk � Nätverket innefattar barnets närmaste släktingrelationer eller andra kända 
familjer som har en nära relation till barnet. Nätverksplacering är en 
familjehemsplacering hos anhöriga och �andra närstående�, dvs. hela det informella 
nätverket så som släkt och vänner.  Ett nätverkshem är ett familjehem inom barnets redan 
befintliga nätverk. (1996/97:SoU18, s.28) 
 
Främmande familjehem � Ett familjehem som barnet inte känner sedan tidigare 
(1996/97:SoU18, s.28). 
 
Övervägande � Övervägandet i Socialtjänstlagen 6 kap 5 § innebär att socialnämnden 
skall undersöka det befintliga nätverket kring barnet för att ta reda på om det finns 
möjlighet att placera barnet inom det. (2001/02:JO1 s.216) Se mer under avsnitt 4.2.3 
Övervägandet i SoL 6.5.   
 
SoL � Förkortning på Socialtjänstlagen. I texten kommer lagparagrafen varierande 
skrivas ut på följande sätt: 6 kap. 5 § SoL eller SoL 6:5. Innan 2002 var Socialtjänstlagen 
inte kapitelindelad och då reglerades innehållet i SoL 6:5 i 22 § SoL. (Norström & 
Thunved, 2004, s.29).  
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2. Metod 
 
2.1 Forskningsdesign 
 
I uppsatsen har vi ett juridiskt perspektiv och använder oss av en rättsvetenskaplig metod 
med hjälp av rättsdogmatiken och rättssociologin. Vi använder oss även av en kvalitativ 
metod för att samla in våra data. Nedan beskrivs kortfattat dessa metoder och hur de 
används i undersökningen. 

2.1.1 Rättsvetenskaplig metod  
Rättsdogmatisk metod innebär att undersöka vad som är �gällande rätt� vilket är en 
ideologiskt konstruerad företeelse som utgörs av de rättsregler som finns i ett samhälle. 
Den �gällande rätten� undersöks genom att granska rättskällor så som författningstexter, 
sedvanerätt, JO-uttalanden, myndighetsrekommendationer m.m. Dessa rättskällor är 
hierarkiskt rangordnade där författningstexter, främst lagar och förordningar, är mest 
betydelsefulla. (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s.130f.f.).  Hollander & Alexius 
Borgström (2005, s.132) refererar till Hydén som menar att syftet med rättsdogmatiken är 
att genom en sammanställning ta reda på vad rättsreglerna har för innehåll. I vår studie 
har syftet varit att med hjälp av den rättsdogmatiska metoden försöka klargöra innehållet 
i rättsregeln SoL 6:5, med särskilt fokus på begreppet �annan närstående�. Detta har skett 
genom en sammanställning av olika rättskällor och annan juridisk litteratur. De rättskällor 
vi använt oss av i uppsatsen är Socialtjänstlagen 2001:453, Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, proposition 1996/97:124, Socialutskottets betänkanden 
1996/97:SoU18 och1998/99:SoU6 samt Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 
2001/02:JO1.  
 
Rättsdogmatiken gör inte anspråk på att återge eller avbilda den faktiska 
rättstillämpningen. Den är därmed inte empirisk utan hämtar sina giltighetskriterier från 
rättskällehierarkin. (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s.134). Vi har därför valt att 
kombinera den rättsdogmatiska metoden med rättssociologi för att även kunna göra en 
empirisk undersökning och beskriva hur socialsekreterare faktiskt tillämpar SoL 6:5.  
 
Rättssociologin omfattar inte metoder för att tolka rättssystemets innehåll. Däremot 
innehåller den både �� metoder för att beskriva och teorier för att analysera den sociala 
verklighet vi lever i� (s.14). Denna sociala verklighet ses som en sammanvävd helhet. 
Inom rättssociologin läggs vikten vid rättens delaktighet i denna helhet. (Mathiesen, 
2005, s.14f.) Det vi studerar är rättens delaktighet i den sociala verklighet som omger 
vissa socialsekreterare som utför barnavårdsutredningar. Vi kommer att använda oss av 
intervjuer för att få fram likheter och skillnader mellan hur den rättsliga regleringen 
respektive socialsekreterarna tolkar begreppet �annan närstående�. Därigenom kommer 
vi att jämföra lagens innebörd enligt rättskällorna med socialsekreterarnas uppfattningar. 
För en utförligare beskrivning av rättssociologins innebörd läs under avsnittet 3:1 
Juridiskt rättssociologiskt perspektiv. 



5 

2.1.2 Kvalitativ metod 
Kvale (1997, s.13f.) skriver att den kvalitativa intervjun som forskningsmetod är ett 
samtal som har en struktur och ett syfte. Genom intervjun kan forskaren erhålla grundligt 
prövade kunskaper, om denne ställer genomtänkta frågor och lyssnar på intervjupersonen. 
Styrkan med en kvalitativ intervju är att den kan fånga olika personers uppfattningar om 
ett ämne och ge en bild av en mångsidig mänsklig värld. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har ibland inte ansetts vara vetenskaplig vilket Kvale (a.a. s.60f.) inte 
håller med om. Han definierar nämligen vetenskap som �den metodologiska 
produktionen av ny och systematisk kunskap� (s.61).  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi tror att metoden bäst hjälper oss 
att svara på våra frågeställningar. Detta eftersom den kvalitativa metoden kan fånga 
socialsekreterarnas egna upplevelser och inställningar. Vi vill undersöka vad 
socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar har för uppfattningar om 
begreppet �annan närstående� och även fånga deras inställning till närståendeplaceringar.  
Vi vill också få en uppfattning av vad socialsekreterarna anser påverkar deras 
övervägande av en nätverksplacering.  
 
2.2 Vetenskapsfilosofiska positioner 
 
Vi har valt att använda oss både av en hermeneutisk och en fenomenologisk vetenskaplig 
position. Nedan beskrivs vad dessa innebär och hur de kommer att användas i uppsatsen.   

2.2.1 Hermeneutik 
Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att finna en giltig och gemensam förståelse 
av en texts mening. Vid en hermeneutisk tolkning av en text sker en ständig växling 
mellan att tolka textens delar och helhet. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln och 
innebär vid kvalitativa intervjuer att man börjar med att läsa igenom hela intervjun för att 
få en helhetlig mening, för att sedan gå över till att se på olika temans mening och 
därefter återvända till den helhetliga meningen. De olika tolkningarna på helhetsnivån 
och delnivån påverkar varandra och går runt som i en cirkel. Tolkningarna avslutas när 
ett inre sammanhang i texten uppnåtts och meningarna i de olika temana bildar rimliga 
mönster som ingår i en sammanhängande helhet. Det är även viktigt att texten tolkas 
utifrån vad den själv säger om ett tema. I en tolkning av en kvalitativ intervju ska man 
hålla sig till innehållet i uttalandena. Vid en hermeneutisk tolkning är det även viktigt att 
den som tolkar har kunskap om temana för att kunna tolka dem samt kunskap om sina 
egna förutsättningar eftersom det påverkar tolkningen. (Kvale, 1997, s.49f.f.). 
 
Vi tror att hermeneutiken är till stor hjälp för oss när vi tolkar vårt material eftersom den 
hjälper oss att förstå meningen i intervjupersonernas citat. Vi har läst på mycket runt 
ämnet och tänkt mycket kring hur vi kan påverka tolkningen.  

2.2.2 Fenomenologi 
Fenomenologins fokus ligger på den intervjuades egna perspektiv på sin värld och den 
försöker beskriva innehållet och strukturerna hos individens medvetande. Kvale (1997, 
s.54f.) hänvisar till Merleau-Ponty som menar att det viktigaste är att beskriva det som 
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personen sagt, inte att förklara eller analysera. Kvale skriver att den kvalitativa intervjun 
har unika möjligheter att få fram hur en person beskriver och upplever sin vardagsvärld. 
Syftet är att få fram förutsättningslösa beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. 
Livsvärlden är den omedelbara upplevelsen av vardagslivets värld före några förklaringar 
görs och är även oberoende av några förklaringar.  
 
Vi använder det fenomenologiska förhållningssättet när vi redovisar och analyserar våra 
data. Genom rika citat framhävs vad intervjupersonerna sagt och hur de beskriver och 
tolkar olika saker vi frågat om. Fenomenologin och hermeneutiken är en bra kombination 
för oss eftersom vi vill fånga en del av socialsekreterarnas livsvärld och därefter tolka 
den.  
 
2.3 Urval och datainsamling 

2.3.1 Urval av intervjupersoner 
I början av arbetet med denna uppsats fick vi ta del av statistik från Socialstyrelsen som 
visade hur många nätverksplaceringar olika kommuner i Stockholmsområdet gjort år 
2005. Vi hade en tanke om att vända oss till kommuner som gjort många respektive få 
placeringar för att möjligen få ett rikare empiriskt material. När vi började ringa runt var 
det dock svårt att få personer att ställa upp och därför frångicks tanken. Vi ringde flera 
kommuner och talade med chefer för olika utredningsgrupper vilka vi därefter mailade 
information. Cheferna talade sedan med sin arbetsgrupp och de som ville ställa upp hörde 
av sig till oss. I början skrev vi att intervjupersonerna skulle ha gjort en nätverksplacering 
men insåg sedan att ett övervägande kan göras oavsett vilken sorts familjehemsplacering 
det blir. Vi ändrade brevet och därefter blev det lättare att få personer att ställa upp. 
Efterhand visade det sig att de flesta som tackade nej till intervjun, enligt statistiken, kom 
från kommuner med få nätverksplaceringar. Detta angav också några av dem som 
tackade nej som skäl till att de inte ville delta. Vi ville ha en eller högst två 
intervjupersoner från samma arbetsplats för att förhoppningsvis få en bredare bild av hur 
socialsekreterare kan tänka kring begreppet �annan närstående�.  Sammanlagt intervjuade 
vi slutligen fem personer från fyra olika arbetsplatser och kommuner. En av 
intervjupersonerna meddelade i sista stund att hon inte kunde träffas. Pga. tidsbrist 
ordnade vi genom kontakter en annan intervjuperson i en kommun utanför Stockholms 
län. Vi tänker att det egentligen inte spelar någon roll vart intervjupersonerna jobbar, utan 
det viktigaste är att de kan svara på våra frågeställningar.  

2.3.2 Urval av litteratur och litteratursökning 
När ämnet valts gjorde vi en litteratursökning för att kunna läsa in oss och få material till 
bakgrund och tidigare forskning. Förhållandevis tidigt fick vi känslan av att detta är ett 
relativt outforskat område, vilket bekräftades i en avhandling av Linderot (2006, s.7) där 
det står att tillämpningen av anhörig och �annan närstående� i SoL 6:5 inte har 
undersökts i någon större utsträckning. Eftersom vi valt ett ganska smalt område utökades 
litteratursökningen till att omfatta litteratur som angränsar till uppsatsens syfte. Detta 
innebär att vi läst många böcker som endast i avgränsade delar varit relevanta för vår 
undersökning. På ett tidigt stadium fick vi tag på licentiatavhandlingen �Placera eller inte 
placera i släktinghem, det är frågan� av Linderot (2006) vilken handlar om lagparagrafen 
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SoL 6:5. Eftersom vår uppsats påminner om den använde vi oss av dess referenser för att 
hitta ytterligare relevant litteratur.  
 
Litteratursökningen gjordes genom databasen Libris och genom kataloger vid 
Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek. Rättskällor som t.ex. propositioner och Socialutskottets betänkande söktes 
från Sveriges riksdags hemsida. Även granskningen av familjehemsvården av Riksdagens 
revisorer söktes från Sveriges riksdags hemsida. På Socialstyrelsens hemsida hittade vi 
statistik över familjehemsplaceringar i nätverket. När vi inte fann statistik kommunvis 
över nätverksplaceringar på Socialstyrelsens hemsida kontaktades Maria Öhman som är 
kontaktperson för statistiken gällande barn och unga på Socialstyrelsen. Hon 
sammanställde statistik över kommuner i Stockholms län med påbörjade placeringar i 
nätverkshem under 2005. För att få statistik på familjehemsplaceringar hos �annan 
närstående� tittade vi på Skåne läns hemsida där vi visste att de hade sådan statistik. Vi 
undersökte om Stockholms län hade någon liknande statistik, men hittade inte det på 
deras hemsida. Sökord vi använt oss av i litteratursökningen är barnavårdsutredning*, 
familjehem*, socialtjänstlag*, socialtjänstlag* + familjehem*, fosterhem*, barn* + 
placer*, närstående + placer*, släkt* + placer*.  
 
Internationell litteratur har i stort valts bort eftersom fokus ligger på den svenska lagen 
och de svenska förhållandena. Vi är medvetna om att svenska förhållanden påverkas av 
omvärlden men vi har ändå valt att inte undersöka hur det ser ut i andra länder eller hur 
Sverige påverkas av detta.  

2.3.3 Intervjuguide 
I en intervjuguide anges, enligt Kvale (1997, s.121), de ämnen som undersökningen 
handlar om och även i vilken ordning de ska tas upp under intervjun. En halvstrukturerad 
intervjuguide innehåller en översikt över de ämnen som ska tas upp och förslag till frågor 
som kan ställas. I vår intervju användes en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). 
Vi ville täcka in alla frågor men var inte tvungna att följa frågornas ordning och exakta 
formuleringar.  
 
De teman intervjuguiden delades in i var; bakgrund, handläggning, �annan närstående�, 
övervägande, social kontext samt övrigt.   
 
Kvale (1997, s.121f.) skriver att om intervjuproceduren är mer spontan ökar sannolikhen 
att även svaren blir spontana, livliga och oväntade. Men beroende på syftet med intervjun 
kan spontana svar vara mer eller mindre användbara. En intervju som har mer 
strukturerade frågor, får mer strukturerade svar och blir lättare att strukturera under 
analysstadiet. Vi valde att ha en relativt strukturerad intervju för att få våra 
frågeställningar besvarade. Vårt ämne är smalt och därför hade vi nog inte fått svar på 
frågorna om intervjun inte varit välstrukturerad. Detta kan ha påverkat spontaniteten i 
svaren men det riskerade vi i utbyte mot att få frågorna besvarade.     
 
I intervjuguiden (se bilaga 1) använde vi oss av det Kvale (1997, s.124) benämner som 
inledande frågor, specificerande frågor och direkta frågor. Inledande frågor innebär att 
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försöka få intervjupersonen att berätta om något t.ex. om en konkret händelse. Syftet med 
att ställa specificerande frågor är att få fram mer specifika beskrivningar. Dessa frågor 
följer på andra frågor som är mer allmänna. Direkta frågor är just direkta då man frågar 
om ett specifikt ämne och en specifik dimension.  
    
2.4 Databearbetning och tolkningsförfarande 

2.4.1 Intervjuer 
Intervjuerna inleddes med att vi fick samtycke till att spela in dem. Därefter informerade 
vi kort om vad uppsatsen handlar om och att de under intervjun fick ställa frågor.  
 
Kvale (1997, s.120) skriver att det under intervjun är viktigt att lyssna uppmärksamt, visa 
intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade säger samt att intervjuaren måste 
uppträda obesvärat. Detta för att intervjupersonen ska känna att hon kan tala fritt. Vi 
tycker vi lyckades med det eftersom intervjuerna flöt på bra. Det kan vara svårt att uttala 
sig om hur man själv uppträder, men eftersom vi var två och kunde se varandra, tyckte 
båda att den andra agerade efter detta. Intervjun delades i förväg upp mellan oss och vi 
ställde växelvis frågor kring temana. Båda ställde dock spontana följdfrågor under hela 
intervjun.   
 
Innan intervjun avslutades frågade vi om intervjupersonen hade något mer att tillägga. 
Sedan informerade vi om vad det mer specifika syftet med uppsatsen var eftersom vi inte 
gjort det i förväg. Intervjupersonerna blev även tillfrågade om de ville läsa den färdiga 
uppsatsen. 

2.4.2 Intervjubearbetning 
När vi avslutat en intervju transkriberades den så snart som möjligt för då hade vi den 
färskt i minnet. Vi valde att transkribera den första intervjun ordagrant tillsammans för att 
se till att de övriga skrevs ut på ett liknande sätt. Följande intervjuer transkriberade vi 
ordagrant var och en för sig.  

2.4.3 Redovisning av resultat 
I resultatredovisningen presenteras först intervjupersonerna, sedan tas resultatet upp i fyra 
teman. Temana är: 1. �Kartläggning och övervägande av nätverket�, 2. �Annan 
närstående�, 3. �Socialsekreterarnas inställningar� samt 4. �Påverkan på övervägandet�. 
Tema 3 har två underteman; �Inställningar till närståendeplaceringar� och �Nätverk = 
släkt?�. Tema 4 har också två underteman; �Omständigheter� samt �Kunskap om lagen�. 
Resultatet illustreras med hjälp av citat, utom en liten del av tema 4 där omständigheter 
som påverkar övervägandet beskrivs. Där har ja- eller nej-svaren lagts ihop i en löpande 
text för att göra det mer överskådligt.    

2.4.4 Analys av data 
Vi har gjort en hermeneutisk analys av våra data genom att börja med att läsa igenom de 
utskrivna intervjuerna för att få en helhetsbild och sedan dela in intervjuerna i fyra teman. 
Därefter tolkades delarna och sedan helheten. Efter tolkningen av helheten gick vi 
tillbaka till delanalyserna och ändrade lite. Vi gjorde sedan klart tolkningen av helheten 
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och fick då en sammanhängande helhet. I tolkningen utgick vi från de utskrivna 
intervjuerna och gick inte utanför dessa. (Kvale, 1997, s.49f.f.). Analysen gjordes med 
utgångspunkt i socialkonstruktivismen, rättssociologin samt tidigare forskning.  
 
2.5 Uppsatsens giltighet 

2.5.1 Validitet och reliabilitet  
Med god validitet menas att undersöka det vi påstår oss undersöka och att det finns en 
frånvaro av systematiska fel (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2004, s.61). 
För att få en god validitet i vår uppsats är det viktigt att ha intervjupersoner som kan 
svara på våra frågor. Till en början hade vi svårigheter att bestämma vilken urvalsgrupp 
som bäst kunde svara på frågeställningarna. Inledningsvis gick mycket tid åt att avgöra 
vilka personer som egentligen gör övervägandet om barnet kan tas emot av nätverket, om 
det är socialsekreterarna eller familjehemssekreterarna. Efter flera samtal med båda 
grupperna kom vi slutligen fram till att socialsekreterarna som utför 
barnavårdsutredningar oftast gör övervägandet. Om socialsekreterarna kommer med 
information om nätverket utreder familjehemssekreterarna den informationen, medan om 
information om nätverket uteblir påbörjar familjehemssekreterarna direkt ett sökande 
efter ett främmande familjehem. För att öka sannolikheten att rätt personer intervjuades 
har vi inför varje intervju fört en diskussion med intervjupersonerna om hur det ser ut på 
deras arbetsplats gällande vem som gör övervägandet.   
 
För att undvika att socialsekreterarna under intervjun svarade på frågorna genom att 
berätta det de tror är korrekt istället för att svara ärligt informerade vi om anonymitet och 
att de inte behövde svara. För att förstärka spontaniteten valde vi även att inte dela ut 
intervjuguiden i förväg. För att komma närmare deras egentliga erfarenheter och längre 
ifrån det generella och korrekta hade vi även frågor där intervjupersonerna bads ge 
konkreta exempel. I intervjuguiden översattes på flera ställen begreppen �anhörig� och 
�annan närstående� till �släkt� och �närstående som inte är släkt�. Detta för att säkerställa 
att de pratade om samma sak som oss eftersom vi definierat begreppen så. I vissa frågor 
behölls dock ordvalet �annan närstående� och �anhörig� för att där få fram 
socialsekreterarnas egna uppfattningar om innebörden i begreppen.   
 
Medan validiteten är beroende av vad som mäts, är reliabiliteten beroende av hur det 
mäts (Bjereld, 2002, s.11). Hög reliabilitet innebär en frånvaro av slumpmässiga eller 
osystematiska fel. Vanliga felkällor som leder till bristande reliabilitet beror på slarv- 
eller slumpfel under datainsamlingen och databearbetningen. (Esaiasson et al., 2004, 
s.67). För att undvika sådana fel har vi gått igenom intervjufrågorna med en utomstående 
person innan intervjun för att se hur lättbegripliga de var. Genom ett rollspel har vi 
intervjuat varandra två gånger för att se hur frågorna fungerade och hur lång tid det tog. 
Intervjuerna utfördes i ostörd miljö på socialsekreterarnas kontor och spelades in för att 
undvika missförstånd och hörfel. Intervjuerna spelades in med två stycken mp3-spelare 
samtidigt för att säkerställa att allt som sades kom med. Intervjuerna transkriberades 
sedan ordagrant och den första intervjun transkriberade vi tillsammans för att öka 
reliabiliteten. Vid flera moment under uppsatsen har det varit fördelaktigt att vara två 
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personer då vi kunnat kontrollera varandra, diskutera och genomarbeta materialet vilket 
ökat både reliabiliteten och validiteten.  

2.5.2 Generaliserbarhet  
Eftersom vi har få intervjupersoner kan det vara svårt att generalisera resultaten, men 
möjligen kan resultaten generaliseras naturalistiskt. Den naturalistiska generaliseringen 
grundas på personlig erfarenhet som fås genom att tyst kunskap verbaliserats till tydlig 
kunskap. (Kvale, 1997, s.210). Detta utvecklas ytterligare i diskussionen.  
 
2.6 Etiska aspekter 
 
Enligt Kvale (1997, s.105f.f.) är det viktigt att ta etiska ställningstaganden under hela 
forskningsprocessen. Han skriver om vikten av att få intervjupersonernas informerade 
samtycke vilket bl.a. innebär att intervjupersonerna informeras om undersökningens 
generella syfte och deltar frivilligt. Kvale skriver också om att ta ställning till hur mycket 
information som ska lämnas till intervjupersonerna och när den ska lämnas. Vi valde att 
inte informera intervjupersonerna om det exakta syftet innan intervjuerna för att fånga 
hur mycket de visste om SoL 6:5 utan att ha chans att förbereda sig. Intervjupersonerna 
informerades om att vi ville prata om nätverksplaceringar men inte att vi var intresserade 
särskilt av �andra närstående�. Den informationen gavs först efter intervjun och då fick 
de också veta att de kunde höra av sig i efterhand om de ville ändra något.     
 
En annan etisk aspekt som Kvale (1997, s.109) skriver om är vikten av att säkra 
intervjupersonernas konfidentialitet, vilket i forskningssammanhang innebär att de data 
som kan identifiera intervjupersonerna inte redovisas. Konfidentialiteten tog vi upp med 
intervjupersonerna innan intervjun. Vi informerade om att deras namn och kommun inte 
kommer att skrivas ut i uppsatsen.   
 
Ytterligare en viktig etisk aspekt som enligt Kvale (1997, s.110) är viktig att ta hänsyn till 
är vad intervjun får för konsekvenser för de som deltar. Med detta menar Kvale att risken 
för att intervjupersonerna tar skada av intervjun ska vara så liten som möjligt. I vårt fall 
finns en sådan risk om intervjupersonerna inte känner att de kan svara på våra frågor och 
upplever att de borde kunna det. Det kan få dem att känna sig granskade och ifrågasatta. 
Detta blir ett möjligt scenario eftersom de inte informerades om det exakta syftet innan 
intervjun. Vi försökte dock minimera risken genom att innan intervjun informera om att 
de inte behövde svara och genom att bemöta dem på ett så avslappnat sätt som möjligt.    
 
2.7 Studiens begränsningar 
 
Vi har valt att lägga fokus på socialsekreterarnas övervägande av placeringar hos �andra 
närstående� som regleras i SoL 6:5. Detta val grundar sig i att övervägandet av 
närståendeplaceringar är ett mer outforskat område än övervägandet av 
släktingplaceringar.  
 
Trots att tyngdpunkten i studien ligger på �annan närstående� i lagparagrafen kommer 
uppsatsen även att beröra anhörig, övervägandet och barnets bästa. Anledningen till att 



11 

det ändå är viktigt att beröra släktingplaceringar är att placeringar hos anhöriga och andra 
närstående ofta sammanlänkas, exempelvis kallas de ofta tillsammans för 
nätverksplaceringar. Det är därmed svårt att isolerat studera innebörden i �annan 
närstående� utan att också gå in på anhöriga. Det är även av den orsaken vi valt att 
studera vad som påverkar socialsekreterarnas övervägande av både anhöriga och �andra 
närstående�.  Vi tror att det hade varit svårt för socialsekreterarna att särskilja ett 
övervägande som endast sker inför en placering hos en �annan närstående�. Ytterligare 
en begränsning som berör lagparagrafen SoL 6:5 är att vi valt att fokusera på 
övervägandet inför en familjehemsplacering. Lagparagrafen reglerar även hem för vård 
eller boende (hvb-hem).  
 
Begreppet närstående finns på flera ställen i olika lagtexter och förarbeten. Exempelvis 
finns det i propositionen (2002/03:53 s.111) en förklaring till vilka som ska ingå i 
närståendekretsen. Vi har dock valt att inte ta upp dessa på grund av att de anser att 
närstående är familj, släkt och andra vuxna. Eftersom SoL 6:5 skiljer på begreppen och vi 
främst vill undersöka �andra närstående�, har dessa källor valts bort.    
 
3. Teoretiska perspektiv  
 
3.1 Juridiskt rättssociologiskt perspektiv 
 
Det rättssociologiska perspektivet innebär ett sätt att granska rätten i förhållande till den 
verklighet vi lever i. (Mathiesen, 2005, s.14). Mathiesen (2005, s.24) definierar �rätt� 
som �det samlade system av formellt antagna regler i ett samhälle, de institutioner som i 
sista hand ansvarar för utövandet av dessa regler, eller kontrollen över att de följs och de 
icke formellt antagna regler som baseras på sedvana och som också fått status som en 
del av rättsystemet�. Vid rättssociologin läggs tyngdpunkten exempelvis på hur rätten 
blir en del av det sociala arbetet i dess helhet, samt på vilken betydelse rättsreglerna har 
på det sociala arbetet (Hollander & Alexius Borgström, 2005,s.137). Istället för att, likt 
juristerna, enbart studera lagstiftningen blir syftet att försöka beskriva hur exempelvis 
socialsekreterarna uppfattar den fråga som regleras rättsligt. (Mathiesen, 2005, s.15). 
Rättssociologin hävdar att det kan vara andra så kallade utomrättsliga faktorer som 
bestämmer rättens tillämpning i det särskilda fallet. Till exempel blir rätten för en 
socialsekreterare som myndighetsutövare inom socialtjänsten en bland flera faktorer som 
bestämmer hur han/hon ska handla. Rätten bidrar i detta sammanhang med formerna och 
gränserna för beslutet, medan det egentliga normativa innehållet bestäms kognitivt med 
hjälp av professionell kunskap. (Hydén, 1998, s.11f.). Rättssociologin lägger därmed 
förklaringsansatsen på helt andra faktorer än de normativa och tar praktiken som 
utgångspunkt för analysen. (Hydén, 1998, s.29)  
 
Genom en rättssociologisk ansats kan en rättslig företeelse studeras med stöd av 
samhällsvetenskapliga teorier och metoder (Hydén, 1998, s.10). Utgångspunkter kan tas i 
samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga teorier om beslutsfattande samt i 
teorier om rättens förhållande till andra påverkandefaktorer och om vad som påverkar 
beslutfattarens sätt att uppfatta och lösa problem. Genom olika utgångspunkter kan 
rättssociologin därmed betraktas som mångdimensionell. (Hydén, 1998, s.40) Den 
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juridiska rättssociologin granskar rätten för att få kunskap om de problem som juridiken 
reglerar. (Hollander & Alexius Borgstöm, 2005, s.138) En juridisk rättssociologisk 
frågesällning kan vara att undersöka hur en rättslig reglering inverkar på samhället. Det är 
då vanligt att granska hur rättens åsyftade verkningar uppfylls (Mathiesen, 2005, s.29). 
De exempel Mathiesen tar upp som kan påverka realiseringen av lagens syfte är den 
kontext/landskap lagen landar i och hur kommunikationen sker av lagen samt lagens 
innehåll (Mathiesen, 2005, s.62).  
 
Rättssociologin är användbar eftersom vi undersöker hur den rättsliga regleringen i SoL 
6:5 kan tillämpas i praktiken. Vi undersöker därmed om socialsekreterarna överväger 
nätverksplaceringar när barn ska familjehemsplaceras. Vi undersöker också en del av den 
kontext som omger socialsekreterarna genom att granska vilka omständligheter som 
påverkar deras övervägande av nätverksplaceringar. Omständigheterna som påverkar 
socialsekreterarnas övervägande kan då ses som utomrättsliga faktorer som bestämmer 
rättens tillämpning i det särskilda fallet. 
 
3.2 Socialkonstruktivism  
 
Enligt socialkonstruktivism finns ingen objektiv oberoende verklighet utan endast en 
subjektiv verklighet som konstrueras genom sociala interaktioner mellan människor 
(Hutchison, 1999, s.49). Verkligheten, som vi uppfattar den, färgas av det perspektiv och 
den synvinkel vi har. (Wenneberg, 2001, s.12f.). Språket, som är en praktisk, social 
handling som sker i en kommunikationsprocess, är ständigt med och konstruerar 
människor, föremål och företeelser. Kommunikation är ett socialt engagemang som 
påverkar de delaktiga parterna. (a.a. s.271f.f.). En vanlig (icke-socialkonstruktivistisk) 
utgångspunkt i dagens samhälle är att se språket som något neutralt, osynligt och icke-
störande. Socialkonstruktivism utgår istället från att mening är något vi skapar 
tillsammans. Vi internaliserar sociala åsikter och värderingar genom dialoger som blir en 
del av individens tankevärld. (Wetherell & Maybin, 1998, s.286). Innebörder eller 
symboliska och språkliga aktiviteter påverkas av samtal och det övriga sociala samspelet. 
Det handlar alltså inte enbart om att lära sig definitioner i en ordbok eller att hämta 
vetenskaplig fakta från böcker. (a.a. s.257).  
  
Vi kan endast förstå människor med utgångspunkt i den sociala praxis och de sociala sätt 
att vara och tänka på som skapas av det samhälle vi lever i. Som en följd av denna 
integrerade syn på människor och deras sociala kontext blir gränserna mellan individ och 
samhälle oklara. (Stevens, 1998, s.36f.f.). Trots denna påverkan av yttre sammanhang, 
ses människan inom socialkonstruktivism även som en fri, aktiv och kreativ aktör. 
(Hutchison, 1999, s.49). 
 
Aspers (2001, s.23f.f.) skriver att han ser alla sociala fenomen som konstruktioner. Vissa 
konstruktioner är dock mer grundläggande och utgör basen för andra konstruktioner. De 
som utgör basen är satser som människor �håller för riktiga� vilket innebär �� satser 
som många människor menar vara riktiga, och som sällan eller aldrig ifrågasätts� 
(s.28). 
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Wenneberg (2001, s.71f.f.) hänvisar i sin bok om socialkonstruktivism till de två 
kunskapssociologerna Berger och Luckmann som utgår från en helhetsteori om det 
sociala som kombinerar olika traditioner som t.ex. fenomenologin och 
kunskapssociologin. Centrala begrepp som används i teorin är t.ex. externalisering, 
objektivering och legitimering. Människor har en benägenhet att utforma vanor som efter 
hand externaliseras. Det innebär att vanorna sprider sig till andra människor som inte 
själva varit med och utformat dem. På detta sätt uppstår institutioner som sträcker sig 
längre ut i samhället än till två människors vanor. I och med att människor tillägnar sig 
dessa institutioner och tar dem för givna sker en objektivering, vilket innebär att den 
sociala verkligheten existerar oberoende av de människor som befolkar den. Legitimering 
sker exempelvis då institutioner ska förmedlas till andra personer som inte varit med och 
skapat dem genom att förklara den sociala och institutionella ordningen så att den ter sig 
meningsfull.  
 
Vi använder socialkonstruktivismen för att få en djupare förståelse för det som sades 
under intervjun. Vi vill förstå hur och varför socialsekreterarna gör som de gör, 
exempelvis vid tolkningen av begreppet �annan närstående�, övervägandet och 
kartläggningen av nätverket. Socialkonstruktivismen hjälper oss att få en helhetsbild av 
de sociala sammanhang socialsekreterarna befinner sig i.   
 
4. Bakgrund och tidigare forskning 
 
4.1 Inledning 
 
Avsnittet inleds med att beskriva hur socialtjänstens syn förändrats under de senaste åren. 
Detta för att få ett sammanhang av hur socialtjänsten arbetar idag. Därefter följer statistik 
på familjehemsplaceringar bl.a. för att beskriva hur vanligt det är med olika typer av 
placeringar.  

4.1.1 Nätverksorienterat synsätt 
Hessle (2003, s.170) skriver att det under de senaste tjugo åren skett ett paradigmskifte i 
den sociala barnavården. Det innebär ett skifte i synen på barn och familj som helt 
förändrat utgångspunkten för det praktiska sociala arbetet. Hessle (a.a. s.186) menar att 
detta är en förändring från att se på familjen som ett system som skapar problembärare 
och på barn som syndabockar i familjen, till att fokusera mer på resurser i familjen, 
barnen och deras omgivande nätverk. En undersökning utförd av Socialstyrelsen (1999:2, 
s.37) visar också att en förändring skett inom Socialtjänsten mot ett nätverksorienterat 
synsätt. De intervjuade menar att införandet av SoL 6:5, som betonar vikten av att i första 
hand överväga barnets nätverk vid en familjehemsplacering, ligger i linje med detta 
synsätt som redan styr socialtjänstens arbete. Tidigare fanns en starkare betoning av det 
sociala arvet, dvs. att negativa mönster löper över flera generationer.  
 
Familjehemsplaceringar i nätverket som placeringsform har haft dåligt rykte bland 
professionella, men i mitten av 1990-talet kom starka reaktioner på att anhöriga inte togs 
tillvara som resurs när barn måste placeras utanför sin familj. Under det så kallade 
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�mormorsupproret� samlades 1000 namnunderskrifter in från närstående och lämnades 
till dåvarande Socialministern. (Klefbeck & Ogden, 2003, s.263f.).  

4.1.2 Statistik på familjehemsplaceringar 
Socialstyrelsens officiella statistik visar idag nätverksplaceringar (släkting- och 
närståendeplaceringar) och främmande placeringar. Fram till år 2004 gick det att urskilja 
släktingplaceringar men inte placeringar hos �andra närstående�. (Socialstyrelsen, 2004, 
s.56).  
 
Enligt Riksdagen revisorer (2002/003:RR8, s.51f.) hade andelen barn placerade i 
anknytningshem (släkting- och nätverkshem) ökat under de senaste åren före 2002. De 
skriver vidare att enligt Socialstyrelsens statistik år 2000 placerades 2500 barn i 
familjehem. Av dessa framgår att knappt 20 % placerades hos släktingar. Socialstyrelsen 
tar inte upp närståendeplaceringar i sin statistik, men Riksdagens revisorer gör en 
uppskattning, baserad på länsstatistik, att en lika stor andel (knappt 20 %) placerades i det 
övriga nätverket. Enligt Riksdagen revisorer (a.a. s.64) tycks släkting- och 
nätverksplaceringar ha fått ett stort genomslag.  
 
Statistiken ser dock inte likadan ut överallt. Länsstyrelsen i Skåne (Terje & Olsson, 2006, 
s.4) har gjort sammanställningar på olika typer av familjehemsplaceringar gjorda i länets 
kommuner sedan 1998 och deras resultat visar att andelen barn placerade i släktinghem 
eller andra nätverkshem stadigt sjunkit sedan år 1999. Exempelvis gällande antalet ny- 
och omplaceringar år 1999 gjordes 50 % i släktinghem eller andra nätverkshem, 
motsvarande andel år 2005 var 22 %. 
 
Socialstyrelsens (2006, s.61) statistik från år 2005 visar att 532 placeringar gjordes i 
nätverkshem under året samtidigt som 2321 placeringar gjordes i främmande familjehem. 
Det innebär att familjehemsplaceringar hos �annan närstående� eller anhörig tillsammans 
utgjorde ungefär 23 % av alla familjehemsplaceringar (exklusive jourhemsplaceringar). 
Statistiken från Socialstyrelsen (a.a. s.12f.) innehåller brister som främst beror på 
uppgiftsrapporteringen från kommunerna.  
 
Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westermark (2001, s.105) undersökte år 1991 1320 
placeringar av tonåringar (13-16 år) i familjehem och på institution. Av dessa placerades 
11 % i släktinghem, 12 % i så kallade �nätverkshem eller f.d. kontaktfamilj� och 24 % i 
främmande familjehem. När författarna (a.a. s.146) sedan granskade sammanbrotten som 
skett i de olika placeringsformerna visade det sig att ungefär hälften av placeringarna i de 
främmande familjehemmen spruckit. Släktingplaceringarna sprack i 17-25 % av fallen 
beroende på hur sammanbrott definierades. Författarna delar upp �nätverkshem och f.d. 
kontaktfamiljer� i två kategorier. Den första; nätverkshemmen sprack i 38-43 % av fallen 
och den andra; placeringarna hos f.d. kontaktfamiljer sprack i 31-36 % av fallen. Detta 
visar att sammanbrotten i de �vanliga� familjehemmen var dubbelt så vanliga som i 
släktinghemmen. Sammanbrotten i nätverkshemmen samt i före detta kontaktfamiljer 
hamnar däremellan.  
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4.2 Rättslig reglering 
 
Nedan redovisas den rättsliga regleringen som berör SoL 6:5. Det går även att finna viss 
rättsreglering under avsnitten 4.3 närståendebegreppet och 4.4 barnavårdsutredning. 
Innan detta redogörs vill vi tydliggöra hur Socialtjänstlagens utformning ser ut generellt. 
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att detaljreglering av enskilda lagregler är 
begränsade. Detta leder till att kommunerna har relativt fria händer när det gäller 
utformningen av socialtjänsten. (Fahlberg, 2006, s.22). Kommunen har dock det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, vilket 
regleras i Socialtjänstlagens (2001:453) 2:a kapitel 2 §.  

4.2.1 Barn och unga 
I Socialtjänstlagens (2001:453) 5:e kapitel finns särskilda bestämmelser för olika 
grupper, bland annat barn och unga. I 5 kap. 1 § står att socialnämnden har ett ansvar för 
att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden skall 
�med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling� och den ska �i nära samarbete med hemmen sörja för 
att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de 
behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför 
det egna hemmet�. I 5 kap. 1§ 3 st. SoL anges att socialnämndens insatser ska utformas 
och genomföras tillsammans med klienten. Detta innebär enligt Norström & Thunved 
(2004, s.59) att insatser inte får vidtas �över huvudet� på klienterna. Undantag från regeln 
kan dock göras om det gäller ett ingripande till ett barns skydd. I 1 § 2st. i Lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) står att tvångsplaceringar 
får ske när vårdnadshavare och/eller den unge själv om denne fyllt 15 år inte samtycker 
till behövlig vård. I Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 5 § 2 st. står att barnets 
inställning ska klarläggas så långt det är möjligt när en åtgärd rör ett barn. Det står vidare 
att hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.  
 
I 6:e kapitlet i SoL regleras de två placeringsformerna; familjehem och hem för vård eller 
boende (hvb-hem).  Vård i familjehem skall som regel prövas före vård i ett hvb-hem. 
(Proposition 1996/97:124 s.92) Detta beror på att vård i familjehem ses som överlägsen 
vård i hvb-hem när det gäller den viktiga nära anknytningen till vuxna föräldraersättare 
och den känslomässiga relation som uppstår mellan dem och barnet. Dessa faktorer är 
ofta en förutsättning för barnets utveckling till en trygg, harmonisk och väl fungerande 
människa. (Norström & Thunved, 2004, s.123). I SoL 6 kap. 1 § står att socialnämnden 
har ansvar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det 
egna får god vård. Det står vidare att vården bör utformas så den främjar den enskildes 
samhörighet med anhöriga och �andra närstående� samt kontakt med hemmiljön. 
(Socialtjänstlag 2001:453).  

4.2.2 �Annan närstående� i SoL 6:5 
Mormorsupproret, där anhöriga reagerade på att de inte togs till vara på som familjehem, 
ledde så småningom till att det gjordes en ändring i 22 § SoL. (Linderot, 2006, s.51). 
Denna paragraf är föregångaren till SoL 6:5 där det idag står att: �När ett barn placeras 
skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan 
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närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas� 
(Socialtjänstlag 2001:453).  
 
I propositionen (1996/97:124 s.112f.f.) skrev regeringen att de tyckte att den dåvarande 
22 § i SoL, som handlade om att vården bör utformas så att den främjar den enskildes 
samhörighet med anhöriga och kontakt med hemmiljön, skulle kompletteras till att 
omfatta även kontakt med �andra närstående� än de som räknas som anhöriga. 
Regeringen skrev också att både svensk och internationell forskning visat att placeringar 
av barn i släktinghem har lägre risk att misslyckas än placeringar i främmande 
familjehem Att införa en lagreglering som sade att man i första hand ska pröva 
placeringar hos släktingar eller andra i nätverket tyckte de, trots forskningsresultaten, inte 
var möjligt. Regeringen skrev att det inte finns några garantier för att dessa personer kan 
tillförsäkra barnet god vård. De skrev dock att en av de vägledande principerna i 
socialtjänstlagstiftningen, kontinuitetsprincipen, bör tolkas så att nämnden inte förbiser 
möjligheten att hitta en bra placering i det naturliga nätverket. Principen som innebär att 
barnet inte i onödan ska flyttas från trygga och invanda förhållanden bör leda till att 
socialtjänsten i varje enskilt fall bör utreda möjligheten att placera barnet i det naturliga 
nätverket. En placering i nätverket utesluter inte kravet på att familjehemmet skall 
utredas och godkännas innan placeringen sker.  
 
I Socialutskottets betänkande (1996/97:SoU18, s.28) betonades att både svensk och 
internationell forskning visat att placeringar i släktinghem har lägre risk att misslyckas än 
placeringar i främmande familjehem och de föreslog till skillnad från regeringen att ett 
tillägg i 22 § SoL skulle göras. Detta är en ovanlig företeelse då det brukar vara i 
Regeringens proposition som nya lagförslag tas upp. (www.riksdagen.se 2007-05-10) 
Socialutskottet (1996/97:SoU18, s.28f.f.) skriver att socialtjänsten i varje enskilt fall bör 
pröva möjligheterna att barnet placeras i sitt naturliga nätverk. Det finns dock inga 
garantier för att en sådan placering tillförsäkrar barnet god vård och en utredning av 
familjehemmet skall därför alltid göras. Socialutskottet ansåg trots detta att 22 § i SoL 
borde kompletteras med ett nytt stycke om att det vid en placering av barn i första hand 
bör övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Denna 
komplettering i 22 § SoL gjordes den 1 januari 1998.  
 
Socialutskottet föreslog i ett senare betänkande (1998/99: SoU6, s.43) en ändring av 
lagtexten i Socialtjänstlagens 22 § från ordet bör till skall. D.v.s. att socialtjänsten vid 
placering av barn i första hand skall överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig 
eller annan närstående. Detta för att ytterligare betona vikten av att socialtjänsten i första 
hand överväger dessa placeringsformer. Socialutskottet skriver också att om personerna i 
barnets nätverk inte kan tillförsäkra barnet god vård skall placeringen inte ske där utan i 
ett annat familjehem. Denna ändring genomfördes i 22 § SoL den 1 juli 1999 (a.a. s.52).   

4.2.3 Övervägandet i SoL 6:5 
Justitieombudsmannen (JO) skriver om vad som ingår i ett övervägande enligt SoL 6:5 i 
en ämbetsberättelse (2001/02:JO1, s.216) som handlar om socialtjänstens utredning vid 
en familjehemsplacering. JO skriver att det i uttrycket överväga ligger att socialnämnden 
skall undersöka det befintliga nätverket kring barnet för att ta reda på om det finns 
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möjlighet att placera barnet inom det. Nämnden måste, enligt JO, också ta reda på om det 
finns intresse hos och möjlighet för någon i nätverket att ta emot barnet. Om nämnden 
efter en sådan undersökning konstaterar att det inte finns någon som har möjlighet att ta 
emot barnet måste nämnden ha ansetts fullgjort sin skyldighet enligt 22 § SoL (idag SoL 
6:5).  

4.2.4 Barnets bästa i SoL 6:5 
Som ett led i implementeringen av FN:s barnkonvention har begreppet barnets bästa 
införts i olika författningar och i dessa förordas olika tolkningar av vad barnets bästa är. 
(Schiratzki, 2005, s.30). I Socialtjänstlagen har barnets bästa införts i 1 kap. 2 § som 
anger socialtjänstens mål. I SoL 6:5 nämns även barnets bästa med en hänvisning till SoL 
1:2. I SoL 1:2 står att när åtgärder rör barn så ska det särskilt beaktas vad hänsynen till 
barnets bästa kräver (Socialtjänstlag 2001:453). I propositionen (1996/97:124, s.98f.) 
skriver regeringen om barnperspektivet. De skriver att Barnkommittén slagit fast att 
utgångspunkten i barnperspektivet ska vara respekten för barns fulla människovärde och 
integritet samt att barn är unika individer med egna behov. Regeringen skriver också att 
Socialstyrelsen, i en rapport, tolkat att barnperspektivet betyder att vuxna både ser barnet 
och lyssnar till barnets egna synpunkter. Regeringen skriver vidare att varje beslut som 
rör barn måste utgå från en bedömning om vad som är bäst för det berörda barnet. 
Barnets bästa är inte en gång för alla givet utan det måste göras en bedömning utifrån det 
rörda barnet och genom att ny kunskap och nya värderingar växer fram i samhället 
kommer betydelsen förändras över tid.  
 
JO (2001/02:JO1 s.215f.) skriver i en ämbetsberättelse, som handlade om socialtjänstens 
utredning vid en familjehemsplacering, att det inte är enkelt att säga vad som är barnets 
bästa, utan det är beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I de flesta fall är det 
till fördel om barnet placeras hos släktingar eller andra närstående eftersom en sådan 
placering oftast leder till att barnet kan behålla sitt nätverk. Vid en sådan placering får 
barnet också större möjlighet att bibehålla kontakten med föräldrar och andra anhöriga. 
JO skriver vidare att det dock finns fall där en placering hos anhöriga kan medföra att 
barnets kontakter med �andra närstående� försvåras. Det kan vara om det finns konflikter 
eller spänningar mellan olika grupper i nätverket.  
 

4.3 Närståendebegreppet 
 
Vad som menas med närstående definieras inte på något ställe i lagtexten (Linderot, 
2006, s.15). Linderot definierar placeringar hos �andra närstående� i SoL 6:5 som 
placeringar �hos personer som barnen inte är släkt med, men som är närstående till 
exempel vänner�. Vinnerljung (1996, s.124) menar att utöver vänner till familjen kan 
även grannar, en dagmamma, en lärare eller kontaktfamilj bli ett familjehem. Vad som är 
en familj definieras inte heller på något tydligt sätt i lagen, men enligt Schiratzki (2005, 
s.45f.) betecknas ofta familj i lagtext som familj, anhörig eller närstående. Dessa grupper 
åläggs skyldigheter och rättigheter som andra grupper inte har. Till exempel har anhöriga 
och andra närstående, enligt SoL 6:5, en rättighet att bli övervägda före utomstående vid 
en familjehemsplacering.   
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För att undersöka familjehemsplaceringar hos �andra närstående� utförde Linderot en 
totalundersökning av de placeringar hos �annan närstående� som gjordes 1998-2002 i två 
kommuner. Totalt intervjuades tolv socialsekreterare som varit handläggare för de 
aktuella placeringarna. �Annan närstående� sågs i studien som �för barnet kända personer 
som inte är släktingar�. (Linderot, 2006, s.76). Undersökningens resultat visar att av 
närståendeplaceringarna var det bara två barn som placerades hos vänner till familjen. Ett 
barn placerades i ett �främmande� familjehem som hon tidigare varit placerad i. De 
resterande barnen, d.v.s.14 av 18 barn, placerades hos sina kontaktfamiljer eller hos 
kontaktpersoner. (Linderot, 2006, s.101). En kontaktperson eller kontaktfamilj kan utses 
av socialtjänsten för att hjälpa den enskilde eller dennes närmaste i personliga 
angelägenheter vilket regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 6 § 3 st. 
 
Linderots resultat sammanfaller med vad Vinnerljung et al. (2001, s.27) visar i en 
undersökning av sammanbrott vid tonårsplaceringar. Där använder de sig av 
benämningen �nätverkshem eller f.d. kontaktfamiljer� när de syftar på familjer som inte 
är släktingar men som på annat sätt är bekanta med barnet eller dennes familj innan 
placeringen. Att kontaktfamiljer räknas med i benämningen beror på att det inte är 
ovanligt att familjer börjar med kontaktmannaskap och sedan går vidare till att bli 
familjehem.  
 
4.4 Barnavårdsutredning och utredningsmetoder 

4.4.1 Barnavårdsutredning 

4.4.1.1 Utredningens innehåll 
Begreppet barnavård är en traditionell beteckning för det kommunen gör för barn och 
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt (Friis, 2003, s.59). En 
barnavårdsutredning inleds hos socialtjänsten genom att föräldrarna eller barnet ansöker 
om bistånd, på en myndighets begäran, på nämndens eget initiativ eller genom att en 
anmälan inkommer. För att kunna ge barnet bra hjälp måste barnets förhållanden och 
behov utredas. (Erman, 2003, s.14f.). Syftet med en barnavårdsutredning är att 
sammanställa underlag för att bedöma om barnet och dess familj är i behov av insats och 
i sådana fall vilken insats som bäst kan hjälpa barnet. (Friis, 2003, s.75). Friis (2003, 
s.72) betonar att Socialstyrelsens allmänna råd 1994:3 framhåller att när det gäller 
utredningar om barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt är det viktigt att 
belysa barnets behov samt föräldrarnas omsorgsförmåga och förmåga att tillgodose 
barnets behov. Utredningen ska också innehålla en beskrivning av relationen mellan 
barnet och föräldrarna. Utredaren ska därefter göra en bedömning av vilka resurser och 
utvecklingsmöjligheter som finns inom familjen och dess nätverk.  

4.4.1.2 Utredningskontakter 
I Sundell och Karlssons (1999, s.61f.f.) studie, som gjordes 1996-1998 om 
socialsekreterares attityder ansåg en majoritet av dem att det var viktigt att kontakta 
familjens nätverk under utredningen. Trots detta var det bara i 35 % av utredningarna 
som socialsekreterarna träffat eller haft telefonkontakt med någon släkting eller vän till 
familjen. Faktorer som påverkat om socialsekreteraren kontaktat släkt och vänner var 
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barnets ålder, problematikens allvarlighet samt hur viktig roll socialsekreteraren ansåg att 
släkt och vänner spelade i stödet för familjen.  
 
Linderot (2006, s.103) visar i sin undersökning, utförd 1998-2002, hur de intervjuade 
socialsekreterarnas kontakter med �andra närstående� såg ut. Det som utmärkte 
majoriteten (13 av 18) av ärendena som resulterade i en närståendeplacering var att 
familjen aktivt ansökt om familjehemsplaceringen och föreslagit att barnet skulle placeras 
hos en för barnet känd person som inte var släkting. 

4.4.1.3 Nätverksplaceringar 
Det har gjorts många undersökningar som jämfört hur det gått för barn som placerats 
utanför hemmet jämfört med dem som fått vara kvar hemma. Det finns dock, enligt 
Klefbeck och Ogden (2003, s.262f.f.), inga entydiga resultat som kan hjälpa 
socialsekreteraren i sitt svåra val om vilken insats de ska välja. Ett sätt för barnet att 
komma bort från den dåliga miljön men samtidigt vara kvar i sin invanda miljö med 
personer som det känner kan, enligt författarna, vara att placera barnet i nätverket.  
Riksdagen revisorer (2002/003:RR8, s.65) skriver att Länsstyrelsen i Stockholm år 2001 
gjorde en aktgenomgång för att se på hur vanligt det var att det gjorts ett övervägande av 
om barnet kunde tas emot i nätverket. Enligt kommunernas egen bedömning hade detta 
gjorts i 60 % av ärendena medan länsstyrelsen gjorde bedömningen att övervägandet bara 
gjorts i 40 % av ärendena. När Riksdagens revisorer (a.a. s.53) gjorde kommunintervjuer 
med socialsekreterare sade dock alla intervjuade att det normala tillvägagångssättet, när 
det blev aktuellt att familjehemsplacera ett barn, var att först undersöka möjligheten att 
placera barnet hos släkt eller övrigt nätverk. Får socialtjänsten inte fram något möjligt 
familjehem går de vidare och kartlägger om det finns några befintliga familjehem i 
kommunen som passar barnets behov. 

4.4.2 Metoder  
Nedan redogörs några metoder som socialsekreterare kan använda sig av för att utreda 
och ta hjälp av nätverket innan en familjehemsplacering. I Linderots (2006, s.127) 
intervjuundersökning, som gjordes 1998-2002, fick socialsekreterare berätta om hur de 
går tillväga för att få fram uppgifter om det finns personer i nätverket som kan ta hand 
om barnet. Studien visar att några handläggare upprättade nätverkskarta tillsammans med 
barnet, i övrigt var det få handläggare som konkretiserade tillvägagångssättet. Den metod 
som föreslås av regeringen i propositionen (1996/97:124, s.114) för att utreda 
möjligheten att placera barnet i nätverket är familjerådslag.  

4.4.2.1 Familjerådslag 
Näslund menar att övervägandet om ett barn kan tas emot av någon anhörig eller annan 
närstående kräver ett aktivt handlande från socialtjänsten. Hon anser att familjerådslag är 
en bra metod vid dessa tillfällen. (Näslund, 2001, s.112f.f.). Det finns fyra principer som 
utgångspunkt för familjerådslag. Den första är att de personer som är involverade ingår i 
det privata nätverket, det vill säga de personer som familjen anser är viktiga. Den andra 
principen är att arrangören av familjerådslaget är en person som är fristående från 
socialtjänstens utredningsgrupp. Den tredje är att det privata nätverket ska ges tillfälle att 
överlägga utan att samhällsrepresentanter är närvarande. Den sista principen är att denna 
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enskilda överläggning ska utmynna i en handlingsplan som socialtjänsten ska ta ställning 
till. Om planen inte innebär att barnet far illa ska socialtjänsten godkänna den. (Klefbeck 
& Ogden, 2003, s.207). En utvärdering av Svenska kommunförbundets projekt 
�Familjerådslag i Sverige� visar att barnet oftare placeras i sitt nätverk om familjerådslag 
utförs innan placeringen (Näslund, 2001, s.115).  

4.4.2.2 BBIC 
BBIC står för �Barns behov i centrum� och är en modell utarbetad av Socialstyrelsen som 
sätter barnet i centrum i barnavårdsutredningar. Genom att kartlägga barnets behov 
skapar sig socialsekreteraren en bild av barnets utveckling och behovet av insatser. 
Barnets behov beskrivs bl.a. utifrån hälsa, utbildning, familje- och sociala relationer. I 
BBIC modellen ingår även en kartläggning och bedömning av föräldrarnas förmåga att 
tillgodose barnets behov. Föräldrarnas förmåga beskrivs och bedöms bl.a. utifrån 
grundläggande omsorg, känslomässig värme och stabilitet. (Erman, 2003, s.16f.). 

4.4.2.3 Nätverkskarta   
Ett bra sätt för socialarbetaren att få en inblick i en klients liv är att be denne rita en 
nätverkskarta. Några grupper som är särskilt relevanta att ha med är familjen, släkten, 
arbete/skola/daghem, vänner och grannar samt myndigheter. När en klient ska göra en 
nätverkskarta får denne först skriva upp alla personer som är viktiga och sedan placera ut 
dem på ett papper med sig själv i mitten. Personerna ska placeras ut med olika avstånd i 
förhållande till mitten beroende på hur nära personen står klienten. Efter detta ritar 
klienten streck mellan personerna som känner varandra. Plus sätts ut bredvid personer 
klienten tycker om och minus bredvid personer klienten inte tycker om och både och 
bredvid de som klienten är osäker på. (Klefbeck & Ogden, 2003, s.140f.f.).  

 4.4.2.4 Nätverksmöte   
Det finns olika former av nätverksmöten men den som är vanligast i de nordiska länderna 
är processmöten. Processmötet försöker fånga upp goda krafter både inom det privata 
nätverket och inom engagerat yrkesfolk t.ex. socialsekreterare, lärare och poliser. Man 
försöker förbättra den ojämlika dialogen mellan myndigheter och det privata nätverket 
genom att samla så många som möjligt och prata om de problem som finns. (Klefbeck & 
Ogden, 2003, s.164).  
 
4.5 Påverkan på socialsekreterarna 
 
Många socialsekreterare säger att de har lite inflytande över sitt arbete, men i Sundell och 
Karlssons (1999, s.68f.) undersökning, som gjordes 1996-1998, uppgav tre fjärdedelar av 
socialsekreterarna att de själva styrt utredningsarbetet. Sundell och Egelund (2002, s.129) 
skriver även att det finns forskning som talar för att socialsekreterare inte bara ansvarar 
för barnavårdsutredningen utan att de även fattar egna beslut ofta. I den litteratur vi läst 
menar flera författare dock att det finns många olika faktorer som kan påverka 
socialsekreterarna i deras arbete och vi kommer nedan att ta upp några av dessa. 
 
Sundell och Egelund (2002, s 129) skriver att föräldrar och barn relativt sällan tillåts 
påverka eller ge förslag till beslut. Detta motsägs av Sundell och Karlsson (1999, s.68f.) 
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och Nordlander (2006, s.188) som menar att klienten påverkar socialsekreterarna. 
Nordlanders avhandling (a.a. s.180f.f) visade också att socialsekreterarna påverkades av 
deras utbildning, av interna regler och rutiner på arbetsplatsen och av deras egna 
värderingar. Socialstyrelsen (1999:2, s.38) menar att erfarenheter från lyckade och 
misslyckade placeringar kan få stor betydelse för benägenheten att placera barn hos 
anhöriga eller andra närstående.  
 
Enligt Friis (2003, s.80) påverkas socialsekreterarnas arbete av de rättsliga 
förutsättningar som finns. Nordlander har i sin avhandling (2006, s.112) undersökt hur 
socialsekreterare själva bedömer att de använder lagar och förordningar som 
kunskapskälla under utredningsarbetet. Socialsekreterarna fick själva fylla i ett formulär 
där de hänvisade till olika kunskapskällor som motiv till de beslut som togs. Nordlanders 
(a.a. s.140) studie visade att socialsekreterarna refererade till kunskapskällan 
�lagar/förordningar� väldigt få gånger. Nordlander tycker detta är märkligt då individ- 
och familjeomsorgens arbete till stor del regleras av SoL och dess förarbeten. Men 
Nordlander tror att en förklaring kan vara att SoL ses som en självklar referens under 
utredningsarbetet och uppmärksammas därför inte av socialsekreterarna som en möjlig 
kunskapskälla.  
 
I Linderots licentiatavhandling beskrivs en intervjuundersökning där Linderot bl.a. frågar 
om det är en skyldighet eller en allmän uppmaning att överväga placering hos anhörig 
eller annan närstående. Intervjun genomfördes efter lagändringen där övervägandet blivit 
obligatoriskt och ordet bör bytts ut mot skall. Ungefär hälften av familjehemssekreterarna 
tillsammans med socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar svarade att det 
står bör i lagparagrafen medan den andra hälften svarade skall. (Linderot, 2006, s.133f.). 
 
Sundell och Karlsson (1999, s.102) menar att socialsekreterarnas attityder till 
utredningsarbetet och till social barnavård spelar stor roll eftersom arbetet med 
barnavårdsutredningar i hög grad baseras på individuella bedömningar. Friis (2003, s.79) 
menar också att socialsekreterarnas egna attityder till den egna professionella 
kompetensen är en faktor av vikt. I en studie av Sundell och Karlsson (1999, s.58f.f.) år 
1996, om socialarbetares attityder, besvarade 123 socialsekreterare en enkät om attityder 
till utredningsarbete. 91 % av socialsekreterarna ansåg att släkten kunde bistå familjerna 
och 74 % tyckte att det var viktigt att kontakta familjens nätverk under utredningen. 
Endast 11 % tyckte att barn bör omhändertas när familjeförhållandena är dåliga, resten 
var osäkra eller menade att barn inte bör omhändertas. Socialarbetarna som intervjuades 
kom från flera olika kommuner och det var möjligt att statistiskt säkerställa att det fanns 
skillnader i socialsekreterarnas synsätt mellan olika kommuner. Sundell och Karlsson 
(a.a. s.102) skriver att socialsekreterarnas attityder påverkade hur utredningen bedrevs. I 
de fall där socialsekreteraren ansåg att det informella nätverket var viktigt, hade 
vårdnadshavaren fått större inflytande över utredningsarbetet. Socialsekreteraren 
kontaktade också oftare släkt och vänner till familjen, utredningen avslutades oftare utan 
åtgärd och barnet var oftare fortsatt avskrivet efter 12 månader i dessa fall än i övriga.    
 
Linderot behandlar i sin licentiatavhandling socialsekreterares inställningar till 
släktingplaceringar. Hon utförde en intervjuundersökning med tjugofyra tjänstemän och 
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tre socialnämndordförande från fyra kommuner vilka gav uttryck för sin syn på 
släktingplaceringar.  (Linderot, 2006, s.71). Majoriteten av de intervjuade hade en positiv 
inställning till släktingplaceringar. Flera av dem som arbetat ett par år berättade att det 
skett en omsvängning under den senaste tiden till en ökad positiv inställning och 
öppenhet till det informella nätverket. (a.a. s.119f.f.) De positiva aspekter 
intervjupersonerna berättade om släktingplaceringar var bl.a. en känslomässig relation till 
dem som tar emot barnet, att det blir tryggare för barnet och att umgänget med de 
biologiska föräldrarna ofta fungerar bra. Exempel på negativa aspekter som 
socialsekreterarna berättade var svårighet att kunna sätta gränser mot biologiska 
föräldrarna t.ex. vid umgänge, relationsproblem mellan släktingen och barnets föräldrar 
och att släktingarna kan känna sig pressade att ta emot barnet. (Linderot, 2006, s.122f.f.)  
 
5. Resultat  
 
Nedan presenteras resultatet från de fem intervjuer vi genomfört. Först presenteras 
intervjupersonerna och därefter resultatet under olika teman. För att tillförsäkra 
intervjupersonerna konfidentialitet har vi fingerat deras namn och inte skrivit ut deras 
arbetsplatser. 
 
5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Intervjuperson A: Annika har varit socionom i drygt tre år och har under hela perioden 
arbetat med barnavårdsutredningar på samma arbetsplats. Hon utreder ungdomar i åldern 
13-21. Under de tre år Annika arbetat har hennes utredningar lett till 
familjehemsplaceringar cirka fem gånger. Av dessa var tre hos släkt till barnet och två i 
främmande familjehem.  
 
Intervjuperson B: Bea har varit socionom i knappt fyra år och har under hela perioden 
arbetat med barnavårdsutredningar på samma arbetsplats. Hon utreder barn i åldern 0-16. 
Under de fyra år Bea arbetat har hennes utredningar lett till familjehemsplaceringar två 
gånger. Av dessa var en hos släkt till barnet och en i ett främmande familjehem. 
 
Intervjuperson C: Camilla har varit socionom i 36 år och har under den tiden arbetat med 
barnavårdsutredningar i cirka 10 år. På hennes nuvarande arbetsplats har hon arbetat i sju 
år. Hon utreder barn i åldern 0-12. Just nu har hon två aktuella familjehemsplaceringar, 
båda i främmande familjehem.  
 
Intervjuperson D: Diana har varit socionom i 27 år och under cirka 15 av dessa har hon 
arbetat med barnavårdsutredningar. På hennes nuvarande arbetsplats har hon arbetat sju 
år med barnavårdsutredningar. Hon utreder barn i åldern 0-12. Under de senaste sju åren 
har hon utrett fem ärenden som lett till familjehemsplaceringar. Placeringarna gällde 10 
barn eftersom några var syskon. Av dessa placerades fem hos släkt, en hos vänner och 
fyra i främmande familjehem. 
 
Intervjuperson E: Elin har varit socionom i 21 år och under hela den tiden har hon arbetat 
med barnavårdsutredningar i samma kommun. Hon utreder barn i åldern 0-12. Under det 
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senaste året har hon haft tre familjehemsplaceringar och hon uppskattar att brukar vara 
ungefär så många per år. Av de senaste tre familjehemsplaceringarna var en hos släkt, en 
i kontaktfamilj och en i ett tidigare jourhem. 
 
5.2 Tema 1 � Kartläggning och övervägande av nätverket 
 
I temat redogörs för hur socialsekreterarna kartlägger nätverket innan en 
familjehemsplacering. Detta för att det är en förutsättning för vilka personer som 
socialsekreterarna överväger inför en placering. Övervägandet tas också upp under temat. 
  
Annika berättar vilka kontakter hon tar för att få reda på vilka personer i nätverket som 
är viktiga och att hon sedan tar kontakt med dessa.  
 
�� jag pratar med ungdom, förälder, om det finns någon�� 
 
�� i och med att det är en eventuell placering så är det ju en större utredning och det 
blir ju också fler kontakter.� 
 
Annika berättar även om olika rutiner som finns på hennes arbetsplats gällande vilka 
kontakter som tas med nätverket under en utredning.  
 
�� så att vi erbjuder familjerådslag, det är inte alltid det går till att de kommer till stånd 
annars är det ju nätverkskartor att ja men fråga, liksom ställa frågor tror jag för att veta 
vilka som finns i nätverket.� 
 
Annika förklarar om hon överväger en närståendeplacering och utvecklar att hon inte går 
in lika hårt med ett övervägande av en närståendeplacering som en släktingplacering. 
 
�� det kan ändå vara att man överväger och det är rätt vanligt.� 
 
�Där går jag inte in lika hårt, nej det gör jag inte, för att, jag kan tycka det är stor 
skillnad om det finns en biologisk pappa som inte är vårdnadshavare och om det finns 
någon granne.� 
 
Bea beskriver hur hon gör för att undersöka ett nätverk och understryker att hon tar 
kontakt med de personer som föräldrarna och barnet tar upp.  
 
�� man pratar ju med föräldrarna och barnet så klart vilka som betyder mycket för 
barnet och föräldrarna någon som de verkar ha en nära relation till, så har man ju 
samtal med dem och pratar med dem intervjuar dem så att säga då om barnet och om 
föräldrarna.� 
 
Bea berättar hur hon inför en familjehemsplacering samtalat med en pappa om 
kontakterna med nätverket. 
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�� inför varje placering så kollar vi alltid upp nätverk och så där om det finns 
närstående släktingar eller andra närstående som flickan kan bo hos för det är ju det som 
har visat sig vara det bästa liksom för barn att kunna ändå bo någonstans nära hos 
någon som de kanske redan känner eller har bra kontakt med redan. Och då bad vi 
pappan att liksom fundera på det om han hade några som han känner eller som han ville 
tillfråga eller som han kunde tänka sig att flickan kunde bo hos dårå.�  
 
Bea förklarar om hon gör ett övervägande av en närståendeplacering. 
 
�Ja alltså man gör ju alltid ett övervägande� 
 
Camilla beskriver rutinerna som finns på arbetsplatsen gällande vilka kontakter som tas 
med nätverket under en utredning.  
 
�� det står ju i lagen att vi ska noga överväga så att man gör ju, en rutin är ju att vi 
ritar nätverkskarta.� 
 
Hon beskriver vidare vilka personer som gör denna nätverkskarta. 
 
�� ibland har vi gjort det med barn och föräldrar, ibland gör man det separerat och då 
gör bara barnet också eller både �� 
 
Camilla berättar hur hon går tillväga om hon märker att en utredning kommer leda till en 
familjehemsplacering. 
 
�Vi har alltid ett nätverksmöte innan en placering också om det finns nätverk så tänker 
man alltid att man försöker få med sig så många som möjligt för som stöd för barnet 
inför den här placeringen.� 
 
Camilla förklarar om hon gör ett övervägande av en närståendeplacering. 
 
�Alltså överväger gör man ju för man tittar hela tiden och frågar föräldrarna, om det är 
en placering, frågar: har ni några idéer, har ni några tips, har ni några vänner som ni 
tänker skulle passa. Det gör man ju alltid.� 
 
Diana berättar hur hon får reda på vilka personer som är viktiga i nätverket.  
 
�Dem sitter vi oftast och pratar tillsammans med barnet och föräldrarna om, vilka som 
är viktiga.� 
 
Diana beskriver hur hon gör för att kartlägga nätverket och när hon inser att en utredning 
kommer leda till en familjehemsplacering. 
 
�Vi gör nästan alltid så att vi kallar samman nätverket /�/ ju fler man pratar med ju mer 
beskrivningar av barnet och barnets behov får man.� 
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Diana förklarar vilka omständigheter som gör att hon inte gör ett övervägande av en 
närståendeplacering. 
 
�� om det skulle visa sig i kontrollerna att det finns för mycket, kanske det framkommer 
någonting i registren då ra. Eller att de inte verkar tycka om barnet, det måste vara 
kärleksfulla, fina människor.� 
 
Elin berättar om rutinerna som finns gällande vilka kontakter som tas med nätverket 
under en utredning.  
 
�� det är ju det att man ska kartlägga alla personer som kan ge sin tårtbit runt det här 
barnet och då kommer de med, precis som alla andra viktiga personer. Man frågar ju 
barnet om vilka viktiga personer, man frågar föräldrarna vilka som är viktiga 
personer�� 
 
Under intervjun framkom att Elin använder sig av två metoder i utredningen för att 
undersöka ett nätverk. 
 
�Vi utreder ju enligt BBIC��  
 
�... kan de ju bli inbjudna alltså att de är på besök, att vara med på nätverksmöten och 
så.� 
 
Elin svarar på frågan om hon gör ett övervägande av en närståendeplacering. 
 
�Alltid skulle jag vilja säga, men det är liksom samma sak man, alltså det är nätverket 
och det överväger vi alltid.�  

5.2.1 Sammanfattning tema 1 � Kartläggning och övervägande av nätverket 
Alla intervjupersoner har kontakt med föräldrar och barn för att kartlägga vilka personer 
som är viktiga i nätverket och alla intervjupersoner använder sig av samtal för att få 
information.  Camilla och Annika använder sig av nätverkskartor för att se vilka personer 
som finns i nätverket. Camilla, Diana och Elin använder sig av nätverksmöten för att 
undersöka nätverket. Annika använder sig av familjerådslag och Bea använder sig inte av 
någon uttalad metod i sin utredning inför en familjehemsplacering. Elin använder även 
utredningsmetoden BBIC i sina utredningar. Alla berättar att de på något sätt kontaktar 
och träffar personer ur nätverket.  
 
Annika tycker att det är ganska vanligt att överväga en närståendeplacering, men hon går 
inte in lika hårt på övervägandet av en närståendeplacering som en släktingplacering. 
Bea, Camilla och Elin överväger alltid en närståendeplacering när det blir aktuellt att 
placera ett barn. Diana tar upp att hon inte gör ett övervägande av en närståendeplacering 
om den personen inte går igenom kontrollerna.  
 
5.3 Tema 2 � �Annan närstående� 
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Nedan tar vi upp hur socialsekreterarna ser på begreppen anhörig och �annan 
närstående�. Vi går också in på i förhållande till vem socialsekreterarna tycker att en 
person ska vara anhörig respektive �annan närstående� samt hur socialsekreterarna 
bedömer om en person är �annan närstående�.     
 
Annika svarar på vår fråga om vad begreppen anhörig och �annan närstående� betyder 
för henne i arbetet. 
 
�För min del kan det vara det behöver inte vara släktband, släktskap liksom det kan vara 
någon som ingår i nätverket. Det kan ju, det kan ju vara någon gammal dagisfröken som 
man har en bra kontakt med. Det kan vara en granne som betytt mycket eller min brorsas 
förra tjej liksom för ungdomen.� 
 
Vi frågade då vidare om hon skiljer på begreppen och hon svarade: 
 
�� tolkningen hos mig då tänker jag mig att anhörig där blir det familj, att man är 
anhörig och sen så annan närstående kan vara det här vidare begreppet. Folk som man 
kanske inte är släkt med men som man har en nära relation till som står en nära, 
närstående.�  
 
På frågan, i förhållande till vem som en person är anhörig och �annan närstående� 
svarade Annika.  
 
�Till ungdomen. Det blir ju ofta så att det blir samma sak för mamma t.ex. som för liksom 
för tjejen eller killen.� 
 
Annika beskriver hur hon bedömer om en person är �annan närstående�. 
 
�Det är ju genom samtal både med barn och vårdnadshavare och med personer i fråga.� 
 
Bea beskriver begreppen anhörig och �annan närstående�.  
 
�� en anhörig alltså det kan vara både en släkting och en som i det här fallet alltså som 
en styvpappa eller styvmamma. Det behöver ju inte vara en släkting men oftast så är det 
ju det alltså anhörig är ju oftast en släkting så mormor eller morfar eller någon moster 
eller faster eller så som sagt.�  
 
�� annan närstående skulle kunna vara någon annan än just en släkting, ja.� 
 
När vi ber Bea om exempel på �annan närstående� säger hon: 
 
�Ja men som en styvförälder kanske eller jaa� Nej jag vet faktiskt inte.� 
 
På frågan om vem en person är anhörig eller �annan närstående� till svarade Bea: 
 
�Ja i förhållande till barnet.�  
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Vi frågade då om de alltid i praktiken utgick från barnet och Bea berättade: 
 
�� det är svårt att placera ett barn hos några som liksom föräldrarna inte godkänner 
eller tycker är okej. Även om man tror att det kanske skulle vara det bästa för barnet så.� 
 
För att bedöma om en person är �annan närstående� gör Bea följande: 
 
�� man får ju prata med både den personen och med föräldrarna och barnet också 
tänker jag att man, ja hur relation, ta reda på hur relationen ser ut liksom�� 
 
Camilla berättar vad begreppen anhörig och �annan närstående� betyder för henne i 
arbetet. 
 
�Anhörig då tänker jag släkting och annan närstående så tänker jag andra viktiga 
personer som finns alltså släkting, eller vad säger jag, vänner, grannar, nära bekanta 
ehm så. Sådana som familjen umgås med och som barnet upplever som nära eller 
föräldrarna upplever som nära.�  
 
Camilla berättar i förhållande till vem en person är anhörig och �annan närstående�.  
 
�Det är ju barnen, fast också föräldrarna. Jag menar det som är viktigt för föräldrarna 
är viktigt för barnet också." 
 
Camilla beskriver hur hon gör för att bedöma om en person är �annan närstående�. 
 
�Det är genom att intervjua barnet och barnets föräldrar. Och på ett nätverksmöte kan 
man ju ställa den frågan: ´vad finns det fler för människor?´ /�/ sen när man träffar 
föräldrarna tillsammans med några så gör man ju ändå en bedömning.� 
 
Diana beskriver begreppen anhörig och �annan närstående� och säger i förhållande till 
vem en person är anhörig och �annan närstående�. 
 
�� blodsband tänker jag när man säger anhörig då är man släkt på något sätt.� 
 
�� annan närstående det är vänner, det har jag också placerat /�/ Någon som finns i 
barnets vardag, som även barnet känner, tänker jag med andra närstående, inte bara 
närstående till föräldrarna. Jag tänker oftast att även till barnet, någon de umgås med.� 
 
Bedömningen av vem som är �annan närstående� till barnet baserar Diana på: 
 
�� jag lyssnar på vad de säger, hur de beskriver barnet, om de ser barnet och beskriver 
barnet mm på ett mer nyanserat sätt eller om de bara går föräldrarnas väg. De ska se 
barnet och, och tycka om barnet annars tror jag inte på det.� 
 
Elin beskriver hur hon ser på begreppen anhörig och �annan närstående�. 
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�Jag vet inte om jag kan definiera med något annat än vad lagen har gjort alltså; 
personer som är viktiga för barnet.� 
 
�� nära anhörig har ju, har ju flera band /�/ Just biologiskt för att de kan ge en 
historia till det här barnet som ingen kontaktperson eller granne eller lärare någon gång 
kan göra.� 
  
�� andra närstående är ju andra viktiga personer. Jag har varit med och gjort en 
placering hos en styvförälder till exempel /�/ Det är en jätteviktig nära anhörig till ett 
barn, fast ingen släkt.� 
 
Elin berättar i förhållande till vem hon upplever att en person är anhörig eller �annan 
närstående�.  
 
�Till familjen för jag ser den ganska mycket som en enhet och speciellt om man inte är så 
gammal då har man inte så mycket kontakter på helt egen hand. Ju äldre man blir så 
hittar man viktiga vänner som kanske inte alls är vänner med förä, familjen men sen är 
det ju inte självklart att en person som är viktig för föräldern är viktig för barnet 
automatiskt.�  
 
Elin beskriver vad hon grundar sin bedömning, av vem som är �annan närstående�, på:  
 
�Ja, om den är viktig för barnet och familjen så är den ju närstående /�/ De säger ju 
dem som de tycker är snälla, som de tycker om och då är det ju en person som är viktig.� 

5.3.1 Sammanfattning tema 2 � �Annan närstående� 
Alla intervjupersoner tycker att anhörig betyder släkt. Annika säger först att anhörig är 
familj, men när hon sedan ska säga vad närstående är säger hon att det är personer som 
man kanske inte är släkt med men som man har en nära relation till. Bea säger på ett 
ställe att styvföräldrar är anhöriga men på ett annat ger hon ett exempel på att en 
styvförälder kan vara �annan närstående�. Bea säger att �andra närstående� är personer 
som inte är släkt. Camilla och Elin tycker att �andra närstående� är viktiga personer som 
inte är släkt. Diana säger att �annan närstående� är vänner.  
 
Annika, Bea, Camilla och Diana menar att en person som är anhörig eller �annan 
närstående� ska vara det i förhållande till både barnet och föräldrarna. Elin har en 
liknande syn men tycker att en person som är anhörig eller �annan närstående� är det i 
förhållande till familjen som enhet.    
 
Bedömningen om vem som är �annan närstående� gör Annika, Bea och Camilla med 
hjälp av samtal med barn och föräldrar och genom att prata med den aktuella personen. 
Elin grundar sin bedömning på samtal med barn och föräldrar och Diana gör sin 
bedömning genom att träffa den aktuella personen. 
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5.4 Tema 3 � Socialsekreterarnas inställningar  
 
Nedan, under undertema 1, tas upp hur viktigt socialsekreterarna tycker det är att 
överväga en placering hos en �annan närstående� och vilka fördelar och nackdelar som 
socialsekreterarna ser med en sådan placering. Sedan följer undertema 2 som visar att 
socialsekreterarna ofta tänker främst på släkt när de talar om nätverket.  

5.4.1 Tema 3 Undertema 1 � Inställningar till närståendeplaceringar 
 
Annika berättar hur viktigt det är att överväga en närståendeplacering. 
 
�Jo, jag tycker det är viktigt, man måste liksom sondera terrängen för det kan finnas 
jättebra resurser i nätverket.� 
 
Hon beskriver sedan hur viktigt hon tycker övervägandet av närståendeplaceringar är i 
förhållande till släktingplaceringar. 
 
�Nej, det är ju, släktbandet gör ju att det är värt att kolla vidare, men jag skulle inte 
pusha på någon där det inte är släkt och där jag märker att det inte finns något direkt 
intresse.�  
 
När det gäller fördelar och nackdelar med närståendeplaceringar, tar Annika upp 
följande: 
 
�� fördelarna med en sådan placering är ju att, då är det ju faktiskt någon som barnet 
känner /�/ fördelen är att de vet vad det är för ungdom de tar emot å andra sidan kan 
det också finnas en känsla av att de borde, de borde göra det här /�/ Alltså att det kan 
bli med tiden som de upptäcker att � nej det här funkar faktiskt inte. Och då kan det vara 
liksom lite fel anledning som har gjort att de har sagt ja till det. Så att det är väl 
nackdelen, men fördelen är ju förstås att det är en större trygghet, de vet vilka de andra 
är.� 
 
Bea beskriver hur viktigt hon tycker det är att överväga en närståendeplacering. 
 
�� det är ju alltid viktigt att titta utifrån liksom barnets behov så vad som blir bäst för 
barnet.� 
 
På frågan om Bea tycker det är lika viktigt att överväga en närståendeplacering som en 
släktingplacering svarar hon: 
 
�� det är inte så viktigt om de är släkt eller inte, det beror ju på vilken relation de har 
till barnet liksom.� 
 
Bea berättar om fördelarna med en närståendeplacering. 
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�Ja det är väl samma fördelar som att placera hos släktingar. Att det är någon som 
barnet redan känner och kanske känner sig trygg hos. Och dem föräldrarna kanske också 
redan känner och känner sig trygg med, att det blir tryggare för barnet och även att det 
kanske är umgänge och sådär med föräldern kanske fungerar bättre och så.� 
 
Vi frågade sedan om hon såg några nackdelar med dessa placeringar och hon sade: 
 
�Ja det kan det ju vara. Det beror ju på om föräldrarna och den här anhöriga eller 
släktingen kanske kommer i konflikt liksom så där över någonting eller att det kan gå ut 
över barnet liksom. Eller om det är, det beror ju på, om det är så här hedersrelaterade 
fall som vi har här ibland då är det ju inte så bra att placera i nätverket då blir det ju 
som samma sak.� 
 
Camilla berättar hur viktigt hon tycker det är med övervägandet av en 
närståendeplacering. 
 
�Ja men det är jätteviktigt och det måste göras. Hela tiden är det viktigt att ta reda på 
allt som finns runt barnet. Hela barnets tillvaro bygger ju på det, vilka vuxna som finns 
att tillgå.� 
 
På frågan om hon tycker det är lika viktigt att överväga en närståendeplacering som en 
släktingplacering svarade hon: 
 
�Släktingar kommer väl lite före tycker jag. Men som sagt man överväger allt som finns 
så att det är svårt att svara på den frågan vad som är viktigast för att man gör alltihopa 
men man börjar ju med släktingarna.� 
  
Camilla beskriver de fördelar och nackdelar hon ser med en närståendeplacering i 
förhållande till en placering hos en främmande familj. 
 
�Ja. Ja, men allt då det är ju alltid bra med någon som känner barnet och har en historia 
och en relation och dessutom vill träda fram och säga att ´jag vill ta hand om dig´. Det 
är klart att det känns ju jättebra för barnet jämfört med att komma till en helt främmande 
familj där dem bygger en ny relation från början. Plus att den personen kanske också har 
en relation till föräldrarna som gör att den förstår barnet och vad barnet har varit med 
om.� 
 
�Nackdelar vad skulle det kunna vara. Det är i sådana fall om dem, om de inte kan stå på 
barnets sida i gentemot föräldrarna. Att det skulle vara någon sådan konflikt.� 
 
Diana beskriver hur viktigt hon tycker att det är med övervägandet av en 
närståendeplacering. Hon tar även upp hur viktigt det är i förhållande till övervägandet av 
en släktingplacering. 
 
�Det är alltid viktigt, man ska alltid börja, precis som jag sade i början, först och främst 
släkten, först föräldrar, sedan släkten, sedan närstående; vänner och bekanta och sedan 
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främmande. Det är jätteviktigt, finns det en släkting så är det självklart viktigt, urviktigt, 
allt som är tryggt och bekant och bra för barnet, det är alltid nummer ett.� 
 
Diana ser inga fördelar med närståendeplaceringar i förhållande till släktingplaceringar 
men i förhållande till placeringar hos främmande så säger hon:  
 
�I förhållande till främmande så är det solklart, föräldrarnas godkännande, det är oftast 
deras eget val om det är hos någon som de känner, de själva föreslagit och sen vill man 
ju att föräldrar ska lära känna, godta främmade också men det är aldrig på samma sätt 
/�/ de (barnen) kan aldrig bli mer lojala med främmande människor än med sina 
föräldrar så de far illa.� 
 
Elin beskriver hur viktigt hon tycker att det är med övervägandet av en nätverksplacering 
och även att det är viktigt oavsett om det är en närståendeplacering eller en 
släktingplacering.  
 
�Väldigt viktigt /�/ det finns nog ingen som inte skulle tycka att det var viktigt. Men 
däremot tror jag att alla också tycker att det är viktigt att de måste hålla ändå en viss 
kvalitet.�  
 
�Alltså som jag sagt förut det spelar inte så stor roll vilken grupp man tillhör, viktigt är 
det om man har de resurserna och den relationen som det här barnet behöver. Och finns 
det redan upparbetat så då är ju halva jobbet gjort, då funkar också den andra delen.� 
 
I förhållande till släktingplaceringar ser Elin följande fördel med närståendeplaceringar: 
 
�Eh ja det ska vara i så fall att den har större möjlighet att umgås med båda sidorna än 
om man har det biologiska bandet /�/ En närstående som inte är släkt kan ibland få 
högre trovärdighet hos båda föräldrarna pga. att man just inte är släkt.�  
 
I förhållande till placeringar i främmande familjehem tar Elin upp andra fördelar och 
även nackdelar med en närståendeplacering.  

  
�Ja det är ju att det inte är uppbrott för barnet. Att det inte är den hära att inte barnet 
dras upp med alla sina rötter utan att den finns kvar i sitt sammanhang. Och att den själv 
ofta inte upplever sig själv som placerad.�  
 
�� det är ju det att man söker någon helt som inte har ett socialt band då hittar man ju 
oftast en pers� en familj med högre kvalitet. För då börjar man ju kolla efter den som 
mest motsvarar barnets behov och tittar man på det som barnet föreslår som familjen 
föreslår så tittar man mer på om det är good enough va.�  

5.4.1.1 Sammanfattning undertema 1 � Inställningar till närståendeplaceringar 
 
Alla intervjupersoner tycket det är viktigt att överväga en närståendeplacering. Annika, 
Camilla och Diana tycker dock att övervägandet av släktingplaceringar går före 
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övervägandet av närståendeplaceringar. Bea och Elin tycker däremot att relationen är det 
viktigaste och om de är släkt eller inte har ingen betydelse.  
 
Nedan sammanfattas de fördelar och nackdelar som socialsekreterarna ser med en 
placering hos �andra närstående�. Bea, Camilla och Diana betonar det som positivt att 
föräldrarna redan känner familjehemmet vid en närståendeplacering�. Bea och Annika ser 
det även som en fördel att barnet känner familjen. Det omvända, dvs. att familjehemmet 
redan känner barnet, betonar både Annika och Camilla. Alla utom Elin tar alltså upp en 
redan etablerad relation som en fördel vid en närståendeplacering. Att det blir en större 
trygghet för barnet vidhåller Annika och Bea. Elin och Bea menar att umgänget med 
föräldrarna kan fungerar bättre. Ytterligare fördelar Elin ser är att det inte blir ett uppbrott 
för barnet, att barnet inte upplever sig som placerat och att familjehemmet kan få högre 
trovärdighet för båda föräldrarna. En nackdel med en placering hos en �annan 
närstående� anser Annika vara att de närstående känner att de borde ställa upp. Bea ser 
det som en risk att det uppstår konflikt mellan familjehemmet och föräldrarna samt att det 
vid hedersrelaterade fall inte är bra att placera i nätverket. En nackdel Camilla ser är om 
familjehemmet inte kan stå på barnets sida gentemot föräldrarna. Enligt Elin är nackdelen 
med närståendeplaceringar att dessa familjer ofta inte har lika hög kvalitet utan är �good 
enough�.  

5.4.2 Tema 3 Undertema 2 - Nätverk = släkt? 
Något som framkom under intervjuerna var att socialsekreterarna ofta valde att prata om 
släktingar, detta trots att vi innan informerat att vi ville höra om nätverksplaceringar. 
Även när vi ställde frågor om nätverket pratade de ofta om släktingar. Nedan ger vi några 
exempel på detta. 
 
När vi ställde en fråga till Annika om ett barn hade placerats i ett okänt familjehem, 
förtydligade hon: 
 
�Ja, det var, ja precis det var inte ett släktinghem.� 
 
Bea tar upp släktingar som en faktor som kan påverka hennes övervägande. 
 
�Nej det är väl de andra släktingarna i sådana fall, nätverket alltså.� 
 
När Camilla berättar om en barnavårdsutredning hon gjort som lett till en 
familjehemsplacering säger hon: 
 
�Och sen fanns det bara annars ganska ytliga bekanta det finns ingen som var riktigt 
riktigt nära den familjen så därför blev det ingen släktingplacering då.� 
 
När vi frågade om Diana kunde ge ett exempel då hon gjort ett övervägande av en 
nätverksplacering, frågade hon: 
 
�Mm, där de tas emot av släktingar?� 
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När vi bad Elin berätta om en barnavårdsutredning hon gjort som lett till en 
familjehemsplacering, frågade hon: 
 
�Till en släktingplacering?� 

 5.4.2.1 Sammanfattning undertema 2 � Nätverk = släkt? 
 
Någon gång under intervjun har alla intervjupersoner pratat om släktingar i något 
sammanhang trots att vi ställt mer generella frågor om nätverket.  
 
5.5 Tema 4 � Påverkan på övervägandet 

5.5.1 Tema 4 undertema 1 � Omständigheter 
Under intervjun frågade vi om socialsekreterarna trodde att ett antal faktorer påverkade 
deras övervägande av en nätverksplacering. Vi tänkte nu redovisa dessa svar väldigt kort 
och sedan fördjupa oss i hur socialsekreterarna uppfattade att lagen påverkar deras 
övervägande. 
 
Alla intervjupersoner tyckte att lagen, deras utbildning, föräldrarna, barnet, deras 
erfarenheter och värderingar på något sätt påverkar deras övervägande av en 
nätverksplacering. Alla intervjupersoner utom Bea tyckte att arbetsplatsen påverkar deras 
övervägande. Utöver dessa omständigheter nämnde Bea att nätverket påverkar, Camilla 
att barnets behov av kärlek påverkar, Diana att stress påverkar och Elin att 
arbetsbelastningen påverkar deras övervägande. Annika tyckte att kommunens 
familjeresurser som kan fungera som stöd till nätverket kan göra att hon överväger 
nätverksplaceringar i högre grad.  
 
Annika svarar på vår fråga om hon tycker lagen påverkar hennes övervägande. 
 
�Jag måste ju följa lagen, ja det är klart.� 
 
På frågan om hon tror att hon skulle ha övervägt annorlunda om lagen inte funnits 
svarade hon: 
 
�Nej, jag tycker det är naturligt, det tycker jag.� 
 
Bea berättar att hon tycker lagen påverkar hennes övervägande. 
 
�Ja, jag menar vi måste ju alltid följa lagen så är det ju så det är ju klart att den 
påverkar oss alltså så.� 
 
Bea svarar på frågan om hon tror att hon skulle ha övervägt annorlunda om SoL 6:5 inte 
funnits. 
 
�Nej det tror jag inte för den finns ju, syftet med den lagen är väl att det ska vara 
någonting som är bra för barnet, det är ju det som är våran utgångspunkt också.� 
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Camilla svarar på frågan om lagen påverkar hennes övervägande av en 
nätverksplacering. 
 
�Ja, självklart.�  
 
Camilla berättar att om SoL 6:5 inte funnits så skulle det inte påverka hur hon gör sitt 
övervägande.   
 
�Nej då hade det inte påverkat. För det är ju synsättet vi har men jag menar det hänger 
ju ihop med lagtexten hur man formar socialtjänstens arbete överhuvudtaget.�  
 
Diana berättar att lagen påverkar henne, men inte lika mycket idag som den gjorde när 
hon var ung.  
 
�Absolut, den gör ju det därför att den säger att jag måste, men har man jobbat ett tag så 
finns det också här redan därför att min livserfarenhet säger mig att så är det, det är det 
bästa. Så lagen är inte så dum men är jag ny så tror jag att och ung så tror jag att den 
ibland betyder väldigt, väldigt mycket.� 
 
Elin svarar på frågan om hon tycker lagen påverkar hennes övervägande. 
 
�Ja, självklart.�  
  
Hon svarar på frågan om hon tror att hon skulle ha gjort annorlunda om SoL 6:5 inte 
funnits. 
 
�Ja, kanske. Alltså med de rutiner som vi har idag så överväger man ju ändå nätverket 
men en lagstiftning gör ju saken starkare.� 
 
�Och att sen lagen kom så man det kanske, jag tror att man övervägde det förut också 
alltså, men att det blir mera uttalat då. Så att man kanske förklarar mer för föräldern att 
det står inskrivet i lagen att vi kommer att titta på det i första hand och ja och så.� 

5.5.1.1 Sammanfattning tema 4 undertema 1 � Omständigheter 
Alla socialsekreterare tyckte att det fanns många faktorer som påverkade deras 
övervägande av en nätverksplacering. Alla tyckte exempelvis att lagen påverkar deras 
övervägande. Annika, Bea och Camilla säger dock att de inte skulle göra något 
annorlunda om SoL 6:5 inte fanns. Diana skulle inte heller göra det idag men tror att hon 
skulle det om hon var ny och ung. Annika säger att hon kanske skulle göra annorlunda 
eftersom lagparagrafen gör övervägandet mer uttalat och starkare.      

5.5.2 Tema 4 undertema 2 - Kunskap om lagen 
Vi frågade socialsekreterarna om de visste om det stod att de bör eller skall överväga en 
placering hos anhörig eller annan närstående enligt SoL 6:5. Nedan presenteras deras svar 
och om de i andra sammanhang under intervjun nämner innebörden i paragrafen. 
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Annika svarade på frågan: 
 
�Jag tror det står skall, tror jag, gör det det?� 
 
Bea svarade på frågan: 
 
�Eh, oj, oj. Ska ni sätta mig på pottkanten nu. Nej det vet jag faktiskt inte.�  
 
Vi bad då henne gissa och hon sa: 
 
�Då tror jag att det står skall.�  
 
På ett annat ställe i intervjun när hon pratade om övervägandet av släkting eller �annan 
närstående� sa hon: 
 
�Man ska ju alltid som sagt titta på det först.� 
 
Camilla svarade på frågan: 
 
�Det kommer jag inte ihåg men jag tror det borde stå skall. Jag hoppas att det står 
skall.�  
 
När Camilla berättade om vilka kontakter som tas med nätverket kom hon in på att: 
 
�� det står ju i lagen att vi ska noga överväga� � 
 
Diana svarade på frågan: 
 
�Ändrade man inte det här, bör, tror jag, stämmer det?� 
 
När vi sedan berättade att man ändrade det tvärtom, från bör till skall sade Diana: 
 
�Det var så, vad hemskt, nej, det är åt rätt håll, jag tänkte fel, det är ju jätteviktigt. Vad 
hemskt alltså att man inte kan men det, jag tänker att det är så mycket som sitter i 
ryggraden.� 
 
När vi frågar Diana om lagen påverkar hennes övervägande så säger hon: 
 
�... den säger att jag måste...� 
 
Elin svarade på frågan: 
 
�Den senaste är väl skall. Tidigare var det bör va?� 
 
På ett annat ställe under intervjun sade Elin: 
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�� att det står inskrivet i lagen att vi kommer att titta på det i första hand och ja och 
så.� 

5.5.2.1 Sammanfattning tema 4 undertema 2 � Kunskap om lagen 
Annika, Bea, Camilla och Elin svarade att det i lagen står att de skall överväga en 
nätverksplacering. Alla svarade dock med tveksamma formuleringar och Bea svarade 
först att hon inte visste. Diana svarade att det i SoL 6:5 står att hon bör överväga en 
familjehemsplacering i nätverket. Efteråt kommer hon dock på sig själv att tänka fel. 
Tidigare under intervjun tog Bea, Camilla, Diana och Elin spontant upp kommentarer om 
lagparagrafens innebörd och formuleringen att de skall överväga.  
 
6. Analys 
 
Nedan följer en hermeneutisk analys av det empiriska materialet. Först presenters våra 
analyser av de olika temana under rubriken delanalyser och sedan presenteras 
helhetsanalysen. Analyserna görs i förhållande till bakgrund och tidigare forskning, 
socialkonstruktivism samt rättssociologi, för att öka förståelsen för det som 
socialsekreterarna berättat. 
 
6.1 Delanalyser 

6.1.1 Analys tema 1 � Kartläggning och övervägande av nätverket  
I intervjuundersökningen tog alla intervjupersoner kontakt med föräldrar och barn för att 
kartlägga nätverket. Sedan använde de sig av olika metoder för att utreda nätverket. De 
flesta intervjupersonerna använde sig av nätverksmöten eller familjerådslag för att få 
information om nätverket. Detta resultat är något annorlunda än Linderots (2006, s.127) 
där det bara var några av handläggarna som använde nätverkskartor och i övrigt var det få 
handläggare som konkretiserade hur de gått tillväga för att kartlägga nätverket. Sundell 
och Karlsson (1999, s.63) fann i sin studie att problematikens allvarlighet var en faktor 
som påverkat om socialsekreteraren kontaktat släkt och vänner. Alla våra 
intervjupersoner tog på olika sätt kontakter med nätverket. Vi talade om utredningar som 
leder till familjehemsplaceringar och där är problematiken allvarlig och det skulle kunna 
förklara varför alla socialsekreterare tog dessa kontakter med nätverket.  
 
När vi frågade intervjupersonerna om övervägandet av en nätverksplacering, verkade de 
ha olika syn på vad ett övervägande innebär. Vi har inte hittat någon tydlig definition i 
lagen eller i förarbetena vilket kan försvåra för olika personer att ha en samordnad 
definition. Enligt socialkonstruktivismen påverkas innebörder av ord utav samtal och det 
sociala samspelet (Wetherell & Maybin, 1998, s.257). Eftersom intervjupersonerna är 
omgärdade av olika samtal och sociala samspel skulle det kunna förklara varför de 
betraktar begreppet på olika sätt. Att alla socialsekreterarna tar kontakter med barn, 
föräldrar och nätverk innan en placering skulle kunna vara det socialkonstruktivismen 
beskriver som en vana. En vana som externaliserats innebär att den spridit sig till 
människor som inte var med och utformade den. När människor tar detta till sig och 
börjar ta dem för givna sker en objektivering vilket innebär att den sociala verkligheten 
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existerar oberoende av vilka människor som befolkar den (Wenneberg, 2001, s.72f.). 
Detta tror vi kan vara fallet när det gäller att ta kontakter innan en familjehemsplacering. 
Socialsekreterarna tog dock kontakterna genom olika metoder vilket 
socialkonstruktivistiskt kan ses som att de är fria, aktiva och kreativa aktörer trots att de 
påverkas av det yttre sammanhanget. (Hutchison, 1999, s.49).    
 
Enligt Justitieombudsmannen (2001/02:JO1, s.216) ligger det i begreppet överväga att 
undersöka det befintliga nätverket kring barnet för att ta reda på om det finns möjlighet 
att placera barnet inom det. Om nämnden efter en sådan undersökning konstaterar att det 
inte finns någon som har möjlighet att ta emot barnet måste nämnden ha ansetts fullgjort 
sin skyldighet. Ser vi till den definitionen så gjorde troligen alla våra intervjupersoner 
övervägande av nätverksplacering eftersom de kartlägger och träffar personer ur 
nätverket. Om de överväger �andra närstående� fick de själva svara på men eftersom de 
hade olika uppfattningar om vad ett övervägande innebär fick vi lite olika svar. Ser vi på 
definitionen som JO föreslår tror vi att alla intervjupersoner gör övervägande av en 
närståendeplacering i de flesta fall. Tre av intervjupersonerna säger att de alltid gör det, 
en säger att det är vanligt att hon gör det och en säger att om klienterna inte går igenom 
kontrollerna gör hon inte ett övervägande. I det senare fallet anser vi att hon redan gjort 
ett övervägande när hon börjar kontrollera personen. Övervägandet görs under hela den 
tiden när hon pratat om personen med barn och föräldrar, kontaktar personen och träffar 
personen. Eftersom hon bara nämner att hon inte gör ett övervägande i detta fall anser vi 
att hon indirekt säger att hon alltid överväger. Därmed ser vi det som troligt att alla 
intervjupersoner i de flesta fall överväger närståendeplaceringar.     
 

Riksdagens revisorer (2002/003:RR8, s.65) skriver om en underökning som gjorts av 
Länsstyrelsen. Där bedömde socialsekreterarna själva att de gjort ett övervägande om en 
placering i nätverket i 60 % av ärendena medan Länsstyrelsen bedömde att 
socialsekreterarna gjort detta övervägande i 40 % av ärendena. Riksdagens revisorers 
egna (a.a. s.53) undersökning visade att socialsekreterare tyckte att de normalt sett 
undersökte möjligheten att placera barnet i nätverket vid en familjehemsplacering av ett 
barn. Vi kom fram till att våra intervjupersoner troligen alltid gör ett övervägande av en 
nätverksplacering om vi ser till vad JO (2001/02:JO1, s.216) lägger in i definitionen. Att 
resultaten skiljer sig åt kan bero på att definitionen av övervägandet kan uppfattas olika, 
vilket var något som våra intervjupersoner gjorde.    
 

Den juridiska rättssociologin kan innebära att undersöka hur en rättslig reglering inverkar 
på samhället och det är då vanligt att granska hur rättens åsyftade verkningar uppfylls 
(Mathiesen, 2005, s.29). Syftet med SoL 6:5 om att socialsekreterarna skall överväga en 
placering hos någon anhörig eller �annan närstående� anser vi uppfylls hos våra 
intervjupersoner då de, enligt resonemanget ovan, troligen överväger nätverksplaceringar.  

6.1.2 Analys tema 2 � �Annan närstående� 
 

Alla våra intervjupersoner såg anhörig som släkt vilket stämmer överens med Linderots 
(2006, s.14) definition. Linderot definierar �annan närstående� som �personer som 
barnen inte är släkt med, men som är närstående till exempel vänner�.(a.a. s.15). Alla 
våra intervjupersoner sade att �annan närstående� inte var släkt men hade sedan skilda 
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exempel på detta. Några exempel på personer som är �andra närstående� som 
socialsekreterarna tog upp var vänner, dagisfröken, granne, styvförälder och 
kontaktperson. Vinnerljung et al. (2001, s.105) använde sig av benämningen 
�nätverkshem eller f.d. kontaktfamiljer� när de syftar på familjer som inte är släktingar 
men som på annat sätt är bekanta med barnet eller dennes familj innan placeringen. Det 
var en av våra intervjupersoner som självmant tog upp kontaktfamilj som exempel på 
�annan närstående�.  
 
Även om våra intervjupersoner hade liknande definition på begreppen var många osäkra. 
Bea motsade sig själv och sade först att styvföräldrar är anhöriga och sedan att de var 
�andra närstående�. Annika skiljde inte automatiskt begreppen åt. Camilla sade att �då 
tänker jag� när hon beskrev begreppen och Elin sade att styvförälder är en viktig anhörig 
som inte är släkt fast hon tidigare sagt att anhörig är släktingar med blodsband. 
Osäkerheten kan vara ett tecken på att socialsekreterarna konstruerade begreppet under 
intervjun. Enligt socialkonstruktivismen är verkligheten alltid subjektiv och konstrueras 
genom sociala interaktioner mellan människor. (Hutchison, 1999, s.49). 
 
Vad som menas med �annan närstående� definieras inte på något ställe i lagtexten 
(Linderot, 2006, s.15) vilket gör att det kan vara svårt för socialsekreterarna att veta exakt 
vad de ska lägga in i begreppet. Socialkonstruktivismen ser det som att det inte bara är att 
lära sig en definition ur en bok utan att innebörden påverkas av samtal och det övriga 
sociala samspelet (Wetherell & Maybin, 1998, s.257). Verkligheten färgas även av det 
perspektiv och den synvinkel vi har. (Wenneberg, 2001, s.12f.). Detta tycker vi visar sig i 
att intervjupersonerna lägger in olika saker i begreppet �annan närstående�.  
 
Intervjupersonerna har en liknande syn på i förhållande till vem en person ska vara 
anhörig och �annan närstående. Nämligen att personen ska vara det till både barn och 
föräldrar. Att barnen får en central plats kan ha att göra med den förändring som skett på 
barnsynen i vårt samhälle. Enligt Hessle (2003, s.186) sågs barnen förut som 
syndabockar i familjen medan det idag fokuseras mer på barnet och dess resurser. 
Barnperspektivet innebär att vuxna både ser barnet och lyssnar till barnets egna 
synpunkter (propositionen 1996/97:124, s.99). När socialsekreterarna utgår från barnets 
anhöriga och �andra närstående� beaktar de barnets perspektiv. Barnperspektivet skulle 
enligt socialkonstruktivismen kunna beskrivas som en grundläggande sats i samhället, 
vilket innebär att många människor håller den för riktigt och den ifrågasätts sällan eller 
aldrig (Aspers, 2001, s.28). Detta syns hos våra intervjupersoner som säger att en person 
som barnet ska bli placerat hos inte bara ska vara närstående till föräldrarna utan även till 
barnet.     
 
Enligt socialkonstruktivismen är kommunikation ett socialt engagemang som påverkar 
parterna i kommunikationen och språket konstruerar människor, föremål och företeelser 
(Wetherell & Maybin, 1998, s.271). Socialsekreterarna påverkas av sina klienter när de 
gör sin bedömning om vem som är �annan närstående� eftersom de grundar sin 
bedömning på samtal med barn, föräldrar och/eller den aktuella personen. Tre av 
intervjupersonerna grundar sin bedömning på samtal med föräldrar och barn och den 
aktuella personen och därmed påverkas de av alla inblandade. De två övriga 
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intervjupersonerna grundar sim bedömning på antingen samtal med barn och föräldrar 
eller med den aktuella personen. De påverkas då bara av vissa inblandade personer.  

6.1.3 Analys tema 3 - Socialsekreterarnas inställningar 

6.1.3.1 Analys tema 3 undertema 1 � Inställningar till närståendeplaceringar 
Linderots (2006, s.122f.f.) undersökning visar att majoriteten av de intervjuade 
socialsekreterarna hade en positiv inställning till släktingplaceringar. Vårt resultat visar 
att alla intervjupersoner är positiva till närståendeplaceringar. Tre av intervjupersonerna 
tyckte dock att övervägandet av släktingplaceringar är viktigare då det går före 
övervägandet av närståendeplaceringar.  
 
I Linderots (2006, s.122f.) undersökning tar socialsekreterarna upp positiva och negativa 
aspekter med släktingplaceringar. De tar bl.a. upp positiva aspekter som en känslomässig 
relation till dem som tar emot barnet, ökad trygghet för barnet och att umgänget med de 
biologiska föräldrarna ofta fungerar bra. Våra intervjupersoner tar upp positiva aspekter 
som påminner mycket om dessa. Flera av dem tar upp en redan etablerad relation där 
parterna känner varandra, att det blir tryggare för barnet och att umgänget med 
föräldrarna fungerar bra. Exempel på negativa aspekter i Linderots (a.a. s.123f.) 
avhandling var bl.a. svårighet att kunna sätta gränser mot de biologiska föräldrarna, 
relationsproblem mellan släktingen och barnets föräldrar samt att släktingarna kan känna 
sig pressade att ta emot barnet. I vår undersökning tar enstaka personer upp resonemang 
som påminner om dessa. De tar upp svårigheten att stå på barnets sida gentemot 
föräldrarna, risken med att det uppstår en konflikt mellan familjehemmet och föräldrarna 
och att släktingarna kan känna att de borde ta emot barnet. 
 
JO (2001/02:JO1 s.215f.) menar att om barnet placeras hos släktingar eller �andra 
närstående� leder det oftast till att barnet kan behålla sitt nätverk och få större möjlighet 
att bibehålla kontakten med föräldrar och andra anhöriga. Ingen i vår undersökning tar 
direkt upp dessa aspekter men flera betonar ändå fördelen med relationen mellan 
föräldrarna och familjehemmet samt att umgänget med föräldrarna kanske fungerar 
bättre. JO (2001/02:JO1 s.215f.) skriver att det dock finns fall där placeringar hos 
anhöriga kan medföra att barnets kontakter med �andra närstående� försvåras t.ex. om det 
finns konflikter eller spänningar mellan olika grupper i nätverket. Bea och Camilla tog i 
vår undersökning upp risk för konflikter vid placeringar hos �andra närstående�. Övriga 
intervjupersoner tog upp andra nackdelar.  
 
Alla socialsekreterare i vår undersökning var positiva till närståendeplaceringar. Denna 
gemensamma uppfattning hos socialsekreterarna kan enligt socialkonstruktivismen 
påverkas av en samhällsnivå. (Stevens, 1998, s.38). Både Hessle (2003, s.170) och 
Socialstyrelsen (1999:2, s.37) menar att ett paradigmskifte ägt rum som lägger vikt vid 
det nätverksorienterade synsättet. Enligt socialkonstruktivismen kan detta förändrade sätt 
att tänka påverka socialsekreterarna som internaliserar tankesättet till sina egna åsikter 
och värderingar. (Wetherell & Maybin, 1998, s.286).  
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6.1.3.2 Analys tema 3 undertema 2 � Nätverk = släkt? 
Enligt socialkonstruktivismen har vissa satser ett stabilt sanningsvärde och �hålls för 
riktiga�. Det innebär att det är �� satser som många människor menar vara riktiga, och 
som sällan eller aldrig ifrågasätts�. (Aspers 2001, s.28). Att alla intervjupersoner valde 
att vid olika tillfällen prata om släktingar när vi frågade om nätverket kan ha sin 
förklaring i att släkt är ett mer vedertaget begrepp än anhörig och �annan närstående�.  
 
Om socialsekreterarna tänker släkt när vi frågar om nätverket innebär det att gruppen 
med �andra närstående� förbises eller inte får lika central plats. I lagparagrafen SoL 6:5 
har dock anhörig och �andra närstående� samma rättigheter gällande att övervägas i 
första hand inför en placering.  

6.1.4 Analys tema 4 � Påverkan på övervägandet 

6.1.4.1 Analys tema 4 undertema 1 - Omständigheter 
Rättssociologin hävdar att det kan vara utomrättsliga faktorer som bestämmer rättens 
tillämpning i det särskilda fallet. Till exempel blir rätten för en socialsekreterare en bland 
flera faktorer som bestämmer hur han/hon ska handla. (Hydén, 1998, s.11f.). Att vi 
påverkas av olika faktorer menar även socialkonstruktivismen som betonar en ständig 
påverkan från vår sociala kontext och det samhälle vi lever i. (Stevens, 1998, s.38).  I den 
tidigare forskning vi läst menar flera författare att många faktorer påverkar 
socialsekreterarnas arbete. Nordlander (2006 s.180f.f.) tar bl.a. upp att utbildning, 
klienten, värderingar och arbetsplatsen kan påverka socialsekreterarnas arbete. 
Socialstyrelsen (1999:2, s.38) menar att erfarenheter som socialsekreteraren har påverkar 
dem i deras arbete. Våra intervjupersoner höll med om att utbildning, klienten, 
värderingar, arbetsplatsen och erfarenheter påverkar deras övervägande av en 
nätverksplacering. Enligt Hammarén & Hjortek (2006, s.40) baseras socialsekreterares 
övervägande av en nätverksplacering på bl.a. värderingar, rättskällor samt arbetsplatsen. 
Alla våra intervjupersoner höll med om att värderingar och rättskällor påverkar och alla 
utom en tyckte arbetsplatsen påverkade deras övervägande.  
 
Friis (2003, s.80) menar att socialsekreterarnas arbete påverkas av de rättsliga 
förutsättningar som finns. Detta håller våra intervjupersoner med om eftersom de ansåg 
att lagen påverkar deras övervägande av en nätverksplacering. Socialkonstruktivismen 
har en integrerad syn på människor och deras sociala kontext vilket gör att gränserna 
mellan individ och samhälle blir oklara (Stevens, 1998, s.38). Det kan vara svårt att veta 
vad som egentligen påverkar våra intervjupersoner eftersom de först sade att lagen 
påverkar deras arbete men när vi frågade om de skulle handlat annorlunda om SoL 6:5 
inte funnits svarade de flesta att de skulle handla på samma sätt. Ett citat från Camilla 
belyser detta. �Nej då hade det inte påverkat. För det är ju synsättet vi har men jag 
menar det hänger ju ihop med lagtexten hur man formar socialtjänstens arbete 
överhuvudtaget.� Hon verkar tycka det är svårt att veta om det är synsättet eller lagen 
som påverkar hennes övervägande av en nätverksplacering. Elin däremot är tydlig med 
att SoL 6:5 förstärker och gör hennes övervägande mer uttalat. Hon förklarar även att hon 
hänvisar till lagparagrafen när hon förklarar för klienten varför hon tittar på nätverket i 
första hand. Enligt socialkonstruktivismen kan detta innebära att Elin legitimerar sin 
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handling genom att förklara den sociala och institutionella ordningen (Wenneberg, 2001, 
s.72f.). 

6.1.4.2 Analys tema 4 undertema 2 � Kunskap om lagen 
En undersökning av Linderot (2006, s.133f.) visar att ungefär hälften av 
familjehemssekreterarna och socialsekreterare svarade att det står �bör� i SoL 6:5 medan 
den andra hälften svarade �skall�. Detta stämmer inte överens med våra resultat där alla 
utom en socialsekreterare svarade att det står att de skall överväga nätverksplaceringar.  
 
I Nordlanders (2006, s.140) studie refererade socialsekreterarna till kunskapskällan 
�lagar/förordningar� väldigt få gånger. Nordlander förklarar att Socialtjänstlagen kan ses 
som en självklar referens under utredningsarbetet och uppmärksammas därmed inte av 
socialsekreterarna som en möjlig kunskapskälla. I vår undersökning formulerade sig 
socialsekreterarna osäkert vid den direkta frågan om det står skall eller bör i 
lagparagrafen. Trots det har de flesta tidigare under intervjun refererat till att de skall 
överväga enligt lagen. Till och med Diana som var den enda som svarade fel på frågan 
sade vid ett annat tillfälle att hon måste överväga. När hon svarar fel menar hon att �det 
är så mycket som sitter i ryggraden� vilket stärker Nordlanders resonemang om att 
socialsekreterarna ser lagen som självklar.  
 
Enligt socialkonstruktivismen är språket en praktisk, social handling som sker i en 
kommunikationsprocess där parterna påverkar varandra. (Wetherell & Maybin, 1998, 
s.271) När vi formulerade frågan om de vet om det står bör eller skall i SoL 6:5, skapade 
det en osäkerhet hos intervjupersonerna. Eftersom språket inte är något neutralt och icke-
störande påverkade vi troligen socialsekreterarna (a.a., s.275f.). Trots att de flesta tidigare 
visat att de var införstådda i lagregleringen gällande SoL 6:5 formulerade de sig osäkert 
eller felaktigt när de blev tillfrågade.  
 
6.2 Helhetsanalys 
 
En juridisk rättssociologisk frågesällning kan vara att granska hur rättens åsyftade 
verkningar uppfylls (Mathiesen, 2005, s.29). Vi kommer nu att granska hur syftet med 
SoL 6:5 uppfylls i praktiken. Enligt SoL 6:5 skall socialsekreterarna i första hand 
överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller �annan närstående�. Alla 
intervjupersonerna visade på något sätt att de hade kunskap om att detta står i lagen. Att 
de är medvetna om denna skyldighet ökar sannolikheten för att de gör övervägandet. I 
analysen av tema 1 tog vi upp att alla intervjupersoner troligen överväger en 
nätverksplacering om vi definierar övervägandet som JO (2001/02:JO1, s.216). I 
analysen av tema 1 kom vi också fram till att närståendeplaceringar övervägs i de flesta 
fallen grundat på vad intervjupersonerna själva sagt om det. Ställs detta mot det som 
tagits upp under tema 3 är dock övervägandet av närståendeplaceringar inte lika 
uppenbart. I tema 3 framkom att tre socialsekreterare tycker släkt är viktigare att 
överväga än �andra närstående� och att alla intervjupersoner någon gång benämner 
nätverket som släkt. Vi menar att fokus på släkt kan göra att övervägandet av 
närståendeplaceringar kan komma i skymundan. Ser vi till syftet med lagen uppfylls det 
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vid övervägandet av släktingplaceringar men det är inte helt självklart att 
socialsekreterarna alltid överväger närståendeplaceringar.  
 
Alla socialsekreterare sade att de tycker det är viktigt att överväga närståendeplaceringar. 
Det framkom också att de tog kontakter med nätverket. Enligt Sundell & Karlsson (1999, 
s.102) kontaktas oftare släkt och vänner till familjen om socialsekreteraren anser att det 
informella nätverket är viktigt. I tema 1 går vi in på att det enligt socialkonstruktivismen 
går att se socialsekreterarnas kontakter med nätverket som en vana (Wenneberg, 2001, 
s.72f.). I tema 3 gick vi in på att alla socialsekreterarna sade släkt i stället för nätverk 
någon gång under intervjun. Om socialsekreterarna tänker på släkt när de ska kartlägga 
nätverket skulle det kunna innebära att �andra närstående� inte kontaktas i lika stor 
utsträckning. Vanan att kontakta nätverket skulle i och med detta kunna innebära att 
framförallt släkt kontaktas. Detta stärks av att flera av socialsekreterarna tycker släkt är 
viktigare att överväga. Sundell och Karlssons referens ovan (1999, s.102) stärker vårt 
resonemang ytterligare. De säger att socialsekreterarna kontaktar dem som de tycker är 
viktiga och detta skulle i vår intervjuunderökning innebära att släkt kontaktas oftare.   
 
Genomgående i intervjuerna pratade socialsekreterarna naturligt om nätverket och lade 
stort fokus på det, exempelvis kartlade, kontaktade och träffade alla nätverket innan en 
placering. De tyckte även att det var viktigt att överväga närståendeplaceringar och ser 
fler fördelar än nackdelar med närståendeplaceringar. Hessle (2003, s.186) och 
Socialstyrelsen (1999:2, s.37) menar att det inom socialtjänsten finns ett 
närverksorienterat synsätt och det tycker vi stämmer med våra intervjupersoner. Enligt 
socialkonstruktivismen är allt konstruktioner där vissa är mer grundläggande än andra. 
(Aspers, 2001, s.23) De konstruktioner som är mest grundläggande är de som många 
människor menar är riktiga och som sällan ifrågasätts.  (a.a. s.28). Begreppet nätverk 
verkar vara ett grundläggande begrepp för de socialsekreterare som vi intervjuat. I 
analysen av tema 3, undertema 2 ställdes begreppen släkt mot anhörig och �annan 
närstående� och vi kom fram till att för våra intervjupersoner är släkt det mest 
grundläggande begreppet. Släkt verkar även vara ett mer grundläggande begrepp än 
nätverk eftersom de naturligt väljer att prata om släkt i sammanhang när vi frågade om 
nätverk.    
 
Enligt socialkonstruktivismen påverkas människan av det yttre sammanhang som hon 
befinner sig i men trots det ses människan som en fri, aktiv och kreativ aktör (Hutchison, 
1999, s.49). Genom att Socialtjänstlagen är en ramlag får kommunerna relativt fria 
händer att utforma socialtjänsten (Fahlberg, 2006, s.22). Detta märks i socialsekreterarnas 
utformning av sitt arbete. I de flesta av intervjupersonernas kommuner använde de sig av 
olika uttalade metoder för att kartlägga nätverket och socialsekreterarna utformar sitt 
arbete på olika sätt. Att Socialtjänstlagen är en ramlag ökar därmed socialsekreterarnas 
möjlighet att vara en fri aktör. Trots detta ansåg de intervjuade socialsekreterarna att de 
påverkas av olika yttre faktorer i övervägandet av nätverksplaceringar. I tema 4 
undertema 2 tog vi upp att vi enligt socialkonstruktivismen (Wetherell & Maybin, 1998, 
s.271) påverkade intervjupersonerna när de skulle svara på hur lagen är utformad. Detta 
kan ha hänt vid flera tillfällen under intervjun. Exempelvis när Annika tillfrågades om 
innebörden av �annan närstående� och hon först inte gjorde någon skillnad på begreppen 
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anhörig och �annan närstående�. Vi var då tvungna att fråga vidare om hon skiljer på 
begreppen. Därmed påverkade vi henne att skapa konstruktioner som hon inte naturligt 
gjorde.    
 
7. Diskussion 
 
Nedan svarar vi först kortfattat på våra frågeställningar sedan diskuterar vi resultatet. 
Därefter följer en metoddiskussion och slutligen förslag på fortsatt forskning.  
 
7.1 Besvarande av frågeställningar 
 

• Hur kan innebörden i begreppet �annan närstående� i SoL 6:5 tolkas utifrån 
rättskällor, tidigare forskning och socialsekreterarnas uppfattningar?   

När vi undersökte rättskällor som tar upp övervägandet i SoL 6:5 fann vi att regeringen i 
propositionen (1996/97:124 s.114) skiljer på släktingplaceringar och på placeringar hos 
�andra i nätverket� och på andra ställen skriver de endast om placeringar i det �naturliga 
nätverket�. Socialutskottet (1996/97:SoU18 s.30) skriver också om det �naturliga 
nätverket� och JO (2001/02:JO1, s.216) säger �det befintliga nätverket kring barnet�. I 
den tidigare forskningen definierar Linderot (2006, s.15) �annan närstående� som: 
personer som barnen inte är släkt med, men som är närstående till exempel vänner�. 
Vinnerljung et al. (2001, s.27) använder sig av benämningen �nätverkshem eller f.d. 
kontaktfamiljer� när de syftar på familjer som inte är släktingar men som är bekanta med 
barnet eller familjen innan placeringen. Socialsekreterarna i vår undersökning definierade 
�annan närstående� som andra personer än släkt. Sedan hade de olika exempel så som 
vänner eller �viktiga personer�.  
 

• Hur kartläggs nätverket kring barnet som ska placeras och vad grundar 
socialsekreterarna sin bedömning om en person är �annan närstående� på?  

Alla intervjuade socialsekreterare kontaktade barn och föräldrar för att kartlägga 
nätverket. Alla hade också på något sätt kontakt med nätverket, fyra av dem genom olika 
uttalade metoder. De grundade sin bedömning av vem som är �annan närstående� på 
samtal med barn och föräldrar och/eller kontakt med den aktuella personen.    
 

• Vilka inställningar har socialsekreterarna till närståendeplaceringar?  
Under intervjuerna framkom att socialsekreterarna hade positiva inställningar till 
närståendeplaceringar. Alla anser det viktigt att överväga närståendeplaceringar. Tre 
tycker dock att släkt är viktigare. Sammantaget tar de upp fler fördelar än nackdelar med 
närståendeplaceringar.   
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• Gör socialsekreterarna ett övervägande av en närståendeplacering? 
I analysen kom vi fram till att alla intervjupersoner överväger närståendeplaceringar. Tre 
sade att de alltid gjorde det, en sade indirekt att hon gjorde det och en sade att det var 
vanligt att hon gjorde det.  
 

• Vilka omständigheter påverkar socialsekreterarnas övervägande av en 
nätverksplacering, med fokus på lagens påverkan?  

Alla intervjupersoner tyckte att lagen, utbildningen, föräldrarna, barnet, erfarenheter och 
värderingar påverkar deras övervägande. Alla utom en intervjuperson tyckte att 
arbetsplatsen påverkade. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Vår förförståelse var bl.a. att socialsekreterarna skulle ha olika syn på begreppet �annan 
närstående�. Våra resultat visar dock på mer samstämmighet än vi trodde. 
Socialsekreterarna använder sig också av fler uttalade metoder än vi trodde innan. Det 
som stämde med förförståelsen var att flera av socialsekreterarna tänker på släkt och inte 
på �annan närstående� samt att de främst har positiva inställningar till 
närståendeplaceringar. Den positiva inställningen hänger ihop med det 
nätverksorienterade synsättet som vi också trodde att socialsekreterarna skulle ha. Detta 
måste dock ställas mot vilka personer vi intervjuade. Vi hade svårt att få tag på 
intervjupersoner och många av dem som inte ställde upp hade som förklaring att de inte 
gjort några nätverksplaceringar. Det skulle kunna vara så att personerna som ställde upp 
på intervjun har ett mer nätverksorienterat synsätt än de som inte ställde upp. Hade vi 
fångat upp även dem hade vi troligen fått ett annat resultat.   
 
7.3 Metoddiskussion 
 
Urvalet av våra intervjupersoner samt att vi intervjuat få personer påverkar möjligheten 
att generalisera resultaten. Vi tror ändå att vi kan generalisera delar av resultaten 
naturalistiskt. (Kvale, 1997, s.210). Detta eftersom vi kan ha kommit åt tyst kunskap om 
hur socialsekreterarna ser på begreppet �annan närstående�.  
 
Vi tycker att våra vetenskapsfilosofiska utgångspunkter fungerat mycket bra för att få 
svar på frågeställningarna. Våra teorier har på ett bra sätt hjälpt oss att få en djupare 
förståelse för socialsekreterarnas svar. Det har fungerat mycket bra för oss att vara två 
undersökare/författare. Exempelvis under intervjun kunde vi hela tiden hjälpas åt att 
ställa följdfrågor så att vi inte missade något.  
 
Resultatet och analysen bygger mycket på vad socialsekreterarna säger att de gör. Vi är 
medvetna om att det inte behöver stämma överens med hur de verkligen gör. Det skulle 
vara intressant att undersöka samma sak med en annan metod, exempelvis genom en 
aktgenomgång.   
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som skulle vara intressant att undersöka är varför lagen utformades som den 
gjorde. I propositionen (1996/97:124 s.114) och i Socialutskottets betänkande 
(1996/97:SoU18 s.30) skriver de ofta nätverk i texten, men sedan utformades 
lagparagrafen med begreppen anhörig och �annan närstående�. Vår tanke är att det kan 
vara för att inte glömma bort de som inte tillhör släkten och detta vore intressant att 
forska vidare kring. 
 
Något annat som vore intressant är att använda socialkonstruktivismen för att granska 
lagparagrafens konstruktion. Att använda helt andra teorier vore också intressant. 
Exempelvis kan systemteori ge andra förklaringar till socialsekreterarnas synsätt och 
organisationsteori användas för att se på socialsekreteraren i sitt organisatoriska 
sammanhang.  
 
Det vore även intressant att göra ett urval som representeras av både de som gjort 
nätverksplaceringar samt de som inte gjort det, för att se om de har liknande syn och 
inställning till begreppet �annan närstående� och närståendeplaceringar. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta  

- Hur länge har du jobbat som socionom?  
- Hur länge har du jobbat med barnavårdsutredningar?  
- Har det varit på samma arbetsplats?  

 
Handläggning  

- Berätta om en barnavårdsutredning du gjort som lett till en familjehemsplacering. 
(Var placerades?) 

 - Hur utredde ni möjligheten att placera barnet i nätverket?  
- Vilka kontakter togs i samband med utredningen av barnets nätverk? 

- Finns det redan utredda familjehem i kommunen som man tänker på under 
utredningen?  

- När ni inser att utredningen troligen kommer att leda till en familjehemsplacering 
� vad gör ni då? 

- Vilka rutiner har ni gällande vilka kontakter som tas med nätverket under en 
utredning?  

- Tar ni ytterligare kontakter när ni tror att barnet kommer bli familjehemsplacerat, 
än vid en utredning som leder till en annan insats? (Vilka?) 

- Hur gör du för att undersöka ett nätverk?  
 
Annan närstående 
Info: I Socialtjänstlagen 6 kap 5 § regleras socialtjänstens övervägande om barnet kan tas 
emot av någon anhörig eller �annan närstående�.  

- Vad betyder begreppen anhörig och �annan närstående� för dig i arbetet med barn 
som ska bli familjehemsplacerade? 

- I förhållande till vem är en person anhörig eller �annan närstående�?  
 - Är det någon skillnad beroende på hur gammalt barnet är? 
-    Hur bedömer du om en person som inte är släkt är närstående (annan närstående)?  
 (- Brukar ni prata med barnet?)  
- Kan du berätta om ett konkret fall då du i samband med en utredning inför en 

familjehemsplacering tagit kontakt med en närstående som inte är släkt (annan 
närstående)?  

 - Övervägde du om den personen kunde bli familjehem? 
- Hur vanligt förekommande är det att du överväger om det finns någon närstående 

som inte är släkt (annan närstående) som skulle kunna vara aktuell som 
familjehem? (Behöver inte leda till en placering) 

- Ungefär hur många gånger har dina utredningar lett till en familjehemsplacering? 
Hur många av dessa var hos närstående som inte är släkt (annan närstående) 
respektive hos släkt (anhörig)?  

- Vilka fördelar och nackdelar tycker du att det finns med en placering hos en 
person som är närstående men inte släkt (annan närstående)?  



 

- Upplever du att socialsekreterare på din arbetsplats har liknande syn på fördelar 
och nackdelar kring dessa placeringar som du?  

 
Övervägande � övervägandet om barnet kan tas emot av nätverket. SoL 6:5 

- Kan du berätta om ett konkret exempel på när du gjort ett övervägande enligt SoL 
6:5? 

- Vad behöver du för underlag för att göra ett övervägande enligt SoL 6:5?  
- Vilka omständigheter anser du gör att ett övervägande om en närståendeplacering 

inte äger rum? (dvs. placering hos närstående som inte är släkt)   
- Hur viktigt tycker du att övervägandet av en eventuell närståendeplacering 

(placering hos närstående som inte är släkt) har?  
- Tycker du att det är lika viktigt att överväga en närståendeplacering (placering hos 

närstående som inte är släkt) som en anhörigplacering (placering hos släkt)?  
 

Social kontext 
- Jag kommer att ta upp några faktorer som jag undrar om de påverkar ditt 

övervägande av nätverksplacering och i sådana fall på vilket sätt?  
 - lagen? 
 - utbildning? 
 - arbetsplatsen? (arbetskamrater, resurser) 

- föräldrarna? (den information föräldrarna ger om nätverket?) (Tar ni 
kontakter i nätverket utöver de föräldrarna initierat?) 

 - barnet? 
 - din tidigare positiva och negativa erfarenheter av olika typer av placeringar? 
 - dina värderingar? 
 - övriga faktorer?  
- Vad står det i bestämmelsen (6 kap 5 § SoL)? Skall eller �bör�?  

 
Övrigt 

- I en avhandling som vi har läst visar resultatet att de flesta närståendeplaceringar 
(placeringar hos närstående som inte är släkt) görs hos kontaktpersoner eller 
tidigare familjehem. Är det något du känner igen?  

- Anser du att en kontaktperson kan vara närstående till barnet? 
- Vad anser du om att det sker så få placeringar i nätverkshem i förhållande till 

placeringar i främmande familjehem?  
- Är det något du tycker att vi inte har pratat om som du skulle vilja berätta? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


