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SAMMANFATTNING 

Placerad på behandlingshem, vad händer sedan? En studie om socialsekreterares arbete med 

uppföljning av tidigare placerade ungdomar är skriven av Therese Wester och Sanna Sjölander 

Wirlöf. Syftet med studien är att förstå och förklara hur socialsekreterare arbetar med 

uppföljning. Studien utgår ifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv då uppföljningen har 

undersökts utifrån organisationens uppbyggnad och de lagar och riktlinjer organisationen har att 

förhålla sig till. Den metod som använts är halvstrukturerade intervjuer som genomförts med sex 

socialsekreterare inom olika kommuner i Stockholms län. Det insamlade materialet har 

bearbetats genom kodning och tematisering. De teoretiska ramverk som tillämpats är 

organisationsteori och gräsrotsbyråkrati, resultatet har utifrån dessa teorier analyserats för att 

svara på studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat visar på hur organisationens 

uppbyggnad, lagar och riktlinjer samt samhället i stort påverkar arbetet med uppföljning. 

Intervjuerna har visat på att synsättet angående uppföljning är lika hos de olika socialsekreterarna 

men att arbetssättet skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. Detta skapar olika förutsättningar 

för den uppföljning som ungdomarna får. 
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ABSTRACT 

Placed in an institution, what happens next? A study concerning how social workers handle the 

after-care of adolescents who earlier has been placed in an institution is written by Therese 

Wester and Sanna Sjölander Wirlöf. The purpose of the study is to understand and explain how 

social workers handle the after-care. This study is based on an organizational perspective since 

the after-care has been studied in relation to the structure of the organization and the laws and 

guidelines that the organization has to relate to. The method that has been used is semi-structured 

interviews with six social workers in different municipalities in Stockholm. The material that has 

been collected is then processed by coding and thematization. The theoretical framework that has 

been applied is the organizational theory and street-level bureaucracy, these theories has been 

used to analyze the results to answer the purpose of the study. The results shows how the 

structure of the organization, laws and guidelines and also how the community affects the work 

concerning after-care. The interviews show that the approach regarding after-care is similar 

between the social workers but the way they work with after-care is different between the 

communities. This creates different conditions concerning the after-care of the adolescents. 
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FÖRORD 

Denna studie har genomförts under hösten 2014 under termin 5 på socionomutbildningen vid 

Södertörns Högskola. Författarna vill rikta ett stort tack till alla som varit behjälpliga under 

studiens gång och som bidragit till att denna kunnat genomföras. Arbetet har delvis delats upp 

mellan författarna. Syfte och frågeställningar har gemensamt diskuterats fram. Vad gäller 

tidigare studier har författarna läst olika texter för att sedan diskutera och bearbeta dessa 

tillsammans. Teoriavsnittet delades upp genom att Therese läste och sammanfattade 

organisationsteorin medan Sanna läste och sammanfattade teorin om gräsrotsbyråkrati. Under 

intervjuerna har båda författarna varit delaktiga. Transkriberingsarbetet har delats upp författarna 

emellan genom att bearbeta tre intervjuer var. I övrigt har all text i studien skrivits och 

formulerats tillsammans. 

  

Therese Wester och Sanna Sjölander Wirlöf 

Stockholm, Juni 2015
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1. INLEDNING 

Ungdomar som är i behov av stöd och hjälp ska få det från Socialnämnden i form av insatser 

som till exempel placering i familjehem eller på ett hem för vård eller boende (HVB-hem). Detta 

finns förtydligat i socialtjänstlagen 5 kapitlet 1 § (SFS 2001:453). Fokus i denna studie är arbetet 

med uppföljning av ungdomar som varit placerade på ett HVB-hem. 

“Socialtjänsten har ett sammanhållande ansvar för att barnet får adekvat vård. Socialtjänsten 
har också ett särskilt ansvar för att värna kontinuitet i vården – från förberedelser till 
utslussning och eftervård.” (Socialstyrelsen 2012a:99) 

Som citatet visar har socialtjänsten ett ansvar vad gäller uppföljningen av ungdomar som tidigare 

varit placerade på behandlingshem. Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i en 

rapport att tidigare studier inom ämnet visar på bristen av en fungerande uppföljning. Det 

förekommer enligt dessa studier inga tydliga riktlinjer kring hur arbetet ska genomföras. 

Intervjuer med ungdomar och socialsekreterare i de tidigare studierna visar på att uppföljning 

anses avgörande för ungdomens framtid men att det trots detta inte alltid förekommer någon 

uppföljning. En förutsättning för att ungdomar efter tiden på behandlingshem ska öka sina 

chanser till en god utveckling är att denne får en fungerande uppföljning, vilken styrs och 

organiseras antingen av hemkommunen eller direkt av behandlingshemmet. Uppföljning ökar 

möjligheterna till en positiv utveckling för ungdomar. Vilken form av uppföljning som däremot 

erbjuds hos olika behandlingshem ser väldigt olika ut. Det är inte heller alla, om än många, 

behandlingshem som erbjuder någon form av uppföljning (Sveriges kommuner och landsting 

2010:42). Citatet nedan förstärker ytterligare det faktum att uppföljning är avgörande för 

ungdomars utveckling och framtida liv. 

“For all young people, the transition to adulthood is a significant phase in life. For those who 
leave a placement in out-of-home care, this period can be of great importance because the 
support that is received in this transitional phase may be crucial for the continuation of their 
adult life.“ (Höjer & Sjöblom 2009:118) 

  
Enligt Socialstyrelsen riskerar barn som placeras på HVB-hem eller i familjehem innan de blir 

tonåringar, i större utsträckning än andra barn, att i ett senare skede begå självmord, bli psykiskt 

sjuka, bli tonårsföräldrar eller hamna i missbruk eller kriminalitet. Dock är det de barn som bli 

placerade under tonåren som löper störst risk att råka illa ut (Socialstyrelsen 2009:8). 

Socialstyrelsen menar även att det i Sverige och i övriga Norden är outforskat vad barn och unga 

behöver och efterfrågar efter en placering (Socialstyrelsen 2009:2). Som ovan nämnts, visar 
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tidigare studier att det finns brister i arbetet med uppföljning. Med tanke på de risker som 

medföljer för ungdomen efter en placering är det av stor vikt att ta reda på hur socialsekreterare 

arbetar med uppföljning av placerade ungdomar. Genom att granska detta är målet att skapa en 

förståelse kring deras arbetssätt. 

1.1 Problemformulering 

Som just nämnts löper barn som varit placerade större risk än andra barn att fara illa. Detta kan 

vara en orsak av att det finns brister i uppföljningen, det är därför viktigt att undersöka hur 

uppföljningen ser ut och att ta reda på om den skiljer sig åt mellan olika socialkontor trots att de 

har samma riktlinjer och lagar att förhålla sig till. I och med att socialtjänstlagen är en ramlag 

och socialstyrelsens riktlinjer är tolkningsbara, innebär det att socialsekreterare i sitt arbete har 

möjlighet att tolka lagen och riktlinjerna på olika sätt. Arbetet med uppföljning av placerade 

ungdomar kan därför påverkas av hur en socialsekreterare tolkar lagar och riktlinjer. Det är 

relevant att studera huruvida organisationen och de riktlinjer som denna har att förhålla sig till 

kan ses som bakomliggande faktorer till arbetet med uppföljning. Om dessa faktorer påverkar 

arbetet kan det leda till att förutsättningarna för ungdomarna kan skilja sig åt beroende på vilken 

socialsekreterare och kommun som handlägger ärendet. Vad socialsekreterare anser kring 

uppföljningen, om den är tillräcklig eller om det finns begränsningar i arbetssättet som gör att 

uppföljningen blir bristfällig, är av vikt att ta reda på för att förstå hur arbetet kring uppföljning 

genomförs och varför. 

  

Tidigare undersökningar visar att socialsekreterares fortsatta kontakt med ungdomar efter en 

placering kan motverka och förminska riskerna för att ungdomen återigen hamnar i exempelvis 

brottslighet, missbruk eller andra beteendestörningar (Sveriges kommuner och landsting 

2010:42). Genom att motverka detta skapas bättre förutsättningar för ungdomens framtid. Om 

ungdomar inte får vidare stöd och hjälp kan detta senare leda till ett större vårdbehov, behov av 

social hjälp samt problem med arbetslöshet vilket i sin tur leder till större kostnader för samhället 

än om ungdomen fått stöd från början. Detta kan ses som ett förebyggande arbete och en 

investering i ungdomarnas framtid. 

 

Att uppmärksamma ämnet inspirerar förhoppningsvis till en förändring inom organisationen 

samt vidare forskning. I längden kan även ungdomarna ha nytta av att ämnet uppmärksammas, 

speciellt om det leder till att de får en tillräcklig uppföljning och kan fångas upp innan de återgår 
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till det beteende eller de problem som de hade innan de placerades. Dessa ungdomar är idag 

beroende av det sociala arbetet för att, som ovan nämnts, få stöd och hjälp i sin vardag efter en 

placering. Detta beroende kan förhoppningsvis minskas genom en fungerande uppföljning. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att söka förståelse för och diskutera hur uppföljningen av ungdomar som 

tidigare varit placerade på behandlingshem går till och studera huruvida organisationer och de 

riktlinjer som dessa har att förhålla sig till kan vara bakomliggande faktorer till detta. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur arbetar socialsekreterare med uppföljning av ungdomar som varit placerade på 

behandlingshem? 

 På vilket sätt används lagar och riktlinjer av socialsekreterare? Hur påverkas 

uppföljningen av detta? 

 Kan uppföljningen förbättras eller utvecklas och på vilket sätt? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

För att tydliggöra centrala begrepp i studien och hur de har definierats, används detta avsnitt för 

att presentera och förklara de begrepp som kan vara tolkningsbara. När begreppet 

behandlingshem används i studien syftar det till de behandlingshem och institutioner som 

behandlar ungdomar som har blivit placerade på grund av missbruksproblem, psykosociala 

problem och andra beteendeproblem. Definitionen av ungdomar i denna studie är i åldrarna 13-

21 år. I tidigare forskning har begreppet uppföljning använts dels för att utvärdera verksamheter 

och deras metoder och dels den uppföljning som sker under placeringstiden. I denna studie 

används begreppet uppföljning för att visa på den process som sker efter en placering på ett 

behandlingshem. Detta kallas i vissa kommuner för eftervård eller hemtagning medan det i andra 

kommuner kallas för uppföljning. 
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2. BAKGRUND 

För att förstå eventuella skillnader mellan olika socialkontor och vad dessa skillnader kan bero 

på, är det av relevans att redogöra för hur organisationen runt ungdomsvård ser ut samt vilka 

lagar och riktlinjer som ligger till grund för arbetet. Socialtjänstens arbete kring den sociala 

ungdomsvården styrs av två lagar; socialtjänstlagen och lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialtjänstlagen ger kommunerna möjlighet att själva 

organisera de nämnder som genom socialtjänsten ansvarar för den sociala barn- och 

ungdomsvården. Detta resulterar i att organisationen inom socialtjänsten i olika kommuner kan 

se olika ut (Riksdagen 2005:153). 

  

År 2003 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att upprätta ett samverkansarbete med 

andra myndigheter och att genom denna samverkan ta fram nya strategier för arbetet med barn 

och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Detta arbete resulterade i ett policydokument med 

mål att arbeta gemensamt mellan olika samhällsnivåer. Orsaken till detta uppdrag var bristen på 

samverkan mellan olika instanser, därför var målet att skapa ett närmare samarbete på lokal nivå 

för att uppnå ett bättre arbete kring barn och unga i behov av hjälp och stöd. I socialtjänstlagen 3 

kapitlet 1 § finns även bestämmelser om ett samarbete mellan socialnämnd och andra 

samhällsorgan och organisationer inom kommunen (Riksdagen 2005:155ff). Detta visar på 

vikten av samverkan mellan olika samhällsorgan och samhällsnivåer. Även i de lagar och 

riktlinjer som berör uppföljning framgår att samverkan är en viktig del för att få arbetet med 

uppföljning att fungera. 

2.1 Lagar och riktlinjer 

I detta avsnitt redogörs för de lagar och riktlinjer som ligger till grund och reglerar arbetet kring 

uppföljning av placerade ungdomar. Dessa anses vara relevanta för att få en förståelse för vilka 

förutsättningarna är för uppföljning. Lagarna och dess paragrafer finns i sin helhet i Bilaga 1. 

2.1.1 Socialnämndens ansvar kring uppföljning 

Grundläggande i socialtjänstlagen 5 kapitlet 1 § är att Socialnämnden ska “verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden” och “med särskild uppmärksamhet följa 

utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling”. De ska 

även “i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 

kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört”. I de fall ett barn eller en 
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ungdom riskerar en skadlig utveckling är det Socialnämndens ansvar att ge barnet eller 

ungdomen det stöd denne behöver, även om det innebär vård utanför det egna hemmet (SFS 

2001:453). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om “Socialnämndens ansvar för barn 

och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende” skrivs hur Socialtjänstlagen, 5 

kapitlet 1 § ska tolkas när det gäller uppföljning av ungdomar som varit placerade på 

behandlingshem: 

“Socialnämnden bör vid bedömningen av ett barns eller en ung persons behov av stöd och 
hjälp efter avslutad vård i familjehem eller hem för vård eller boende beakta behovet av 
fortsatt kontakt med hemmet där han eller hon har varit placerad. Barnets eller den unges 
behov av personligt stöd bör uppmärksammas och tillgodoses. Om en ung person efter 
placeringen ska ha ett eget boende, bör nämnden tillgodose hans eller hennes behov av stöd 
och hjälp med frågor om ekonomi och med att ordna bostad, studier eller arbete. Om barnet 
efter placeringen ska återvända till det egna hemmet, bör nämnden tillgodose 
vårdnadshavarens behov om stöd i föräldrarollen.” (Socialstyrelsen 2012b: 9f) 
  

Som nämnts ovan är det viktigt att, efter en placering, ge ungdomen det stöd och den uppföljning 

som denne behöver. Detta stärks ytterligare i socialtjänstlagen, då det i 11 kapitlet 4b § står 

angivet: “Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en 

placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört” (SFS 2001:453). 

2.1.2 Vårdplan och genomförandeplan 

I samband med att en ungdom placeras ska alltid en vårdplan upprättas. Denna ska innehålla och 

beskriva de insatser som beslutats om, målet med vården, vad som ska vara uppfyllt för att 

vården ska kunna upphöra och vad som gäller kring uppföljning avseende när den ska ske och 

hur den ska gå till (Socialstyrelsen 2003:4).  Enligt Socialstyrelsen är det av stor vikt att redan 

från början ange i denna vårdplan vad som ska hända efter placeringstiden. Det är viktigt att 

ungdomen och dess anhöriga får information om att stöd finns att tillgå efter en placering 

(Socialstyrelsen 2009:10). Utifrån vårdplanen skrivs tillsammans med ungdomen och 

behandlingshemmet en genomförandeplan där det tydligare beskrivs hur målen i vårdplanen ska 

uppfyllas, alltså hur vården ska genomföras. Att en vårdplan och en genomförandeplan ska 

upprättas finns även angett i socialtjänstlagen 11 kapitlet 3 §  där det framgår att både en 

vårdplan och en genomförandeplan ska upprättas i samband med att en placering inleds (SFS 

2001:453). 
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2.1.3 Samarbete 

Ungdomar har efter 18-års ålder rätten att neka stöd från Socialnämnden, vilket hör till 

vanligheterna då de ofta vill lämna vårdtiden bakom sig. Om detta sker kan Socialnämnden 

erbjuda att den unge får tillgång till en uppföljande kontakt ett halvår efter avslutad vård. Det är 

Socialnämndens ansvar att vid behov motivera ungdomen till ett fortsatt stöd (Socialstyrelsen 

2009:14). Socialtjänsten har ansvaret för att den unge får den vård som denne har behov av. 

Detta ansvar innefattar hela vårdprocessen, allt från förarbetet inför en placering till 

uppföljningen som sker efteråt.  För att uppnå ett resultat som utmynnar i det bästa för ungdomen 

krävs ett väl etablerat samarbete mellan kommunens socialtjänst och behandlingshemmet. 

Kunskap, insikt och förståelse för varandras verksamheter är ett måste för att samarbetet ska 

fungera och vara till fördel för ungdomen (Socialstyrelsen 2012a:98f). Vikten av ett samarbete 

förstärks i socialtjänstförordningen 3 kapitlet 4 § där det framkommer att den verksamhet som 

ungdomen är en del av, exempelvis ett behandlingshem, ska samarbeta med socialnämnden. Det 

är socialnämnden som har ansvar för att ungdomen får rätt stöd och hjälp och detta bygger på att 

samarbetet mellan instanserna fungerar (SFS 2001:937). 
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3. TIDIGARE STUDIER 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare studier som genomförts inom ämnet uppföljning 

av placerade barn och ungdomar på behandlingshem samt studier rörande hur riktlinjer 

implementeras i olika organisationer. De tidigare studierna som redogörs för nedan är indelade i 

två olika teman. Under temat uppföljning presenteras två studier och en utredning som alla berör 

vikten av arbetet med uppföljning. Nästa tema är implementering av riktlinjer där tre rapporter 

används, vilka behandlar genomförandet av olika riktlinjer. Dessa tidigare studier har valts ut då 

de berör uppföljning och implementering av riktlinjer var för sig. I denna studie är 

utgångspunkten att skapa en bild av relationen mellan arbetet med uppföljning och de riktlinjer 

som finns. 

3.1 Uppföljning 

Det stöd som unga får i övergångsfasen från tiden på ett behandlingshem till att de ska kliva in i 

ett självständigt liv kan vara avgörande för hela deras fortsatta vuxna liv. Detta kan även påverka 

att de får svårt att leva upp till de krav som samhället ställer på dem som medborgare (Höjer & 

Sjöblom 2009:118, 126). Ungdomarna som ska lämna ett behandlingshem riskerar att bli 

marginaliserade då de ofta tvingas genomgå denna övergång under en kort period. Höjer och 

Sjöblom har gjort en studie, där en av slutsatserna visar att det som är nödvändigt för att hjälpa 

denna grupp unga människor och att reducera klyftan mellan ungdomar som lämnar 

behandlingshem och ungdomar i allmänhet, är ett utarbetat system för utslussning (Höjer & 

Sjöblom 2009:126). 

  

I Höjer och Sjöbloms forskning har de intervjuat socialarbetare som varit ansvariga för dessa 

ungdomar. Intervjuerna visar att socialarbetarna, när ungdomen fyllt 18 år, inte följt upp eller 

försökt avsluta placeringen. Utan istället har socialarbetaren skjutit upp “avslutningen” till dess 

att ungdomen fyllt 19 år och gått klart gymnasiet. När de sedan fyllt 19 år avslutas dessa väldigt 

abrupt. Socialsekreterarna upplevs ha en “administrativ” attityd och studiens författare anser att 

de inte tänker på konsekvenserna då ett abrupt avslut kan vara väldigt skadligt för ungdomen. 

Intervjuade socialarbetare håller med om att det finns ett glapp mellan de ungas behov av stöd 

och det stöd som de får av socialtjänsten, både vad gäller materiellt och känslomässigt stöd 

(Höjer & Sjöblom 2009:124). Även i Socialstyrelsens rapport; Bedömning och uppföljning av 

ungdomar vid HVB-hem, framgår att eftervård inte alltid genomförs. I rapporten framkommer att 

HVB-hem eftersträvar att genomföra eftervård för tidigare placerade ungdomar men att detta inte 
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alltid genomförs. Detta kan enligt författarna förklaras av att socialtjänsten inte vill göra 

ekonomiska satsningar på uppföljning och även att det är ett problem att få kontakt med 

ungdomarna efter vårdtiden (Socialstyrelsen 2004:45). 

 

I statens offentliga utredning Källan till en chans framgår det att det inte är ovanligt att 

ungdomar som tidigare varit placerade på HVB-hem återplaceras efter en tid. Det är 

socialnämndens ansvar att tillgodose tidigare placerade ungdomars behov av stöd och hjälp även 

efter placeringen och det bör inte antas att ungdomens behov av stöd och hjälp upphör på grund 

av att placeringen avslutas. I utredningen läggs förslaget fram att en behandlingsplan ska 

upprättas där målet med vården beskrivs. Ett annat förslag är att det bör göras ett tillägg i 

socialtjänstlagen där socialnämndens ansvar förstärks genom lag då det gäller att tillgodose de 

behov som tidigare placerade barn och ungdomar kan uppleva (Riksdagen 2005:28). 

3.2 Implementering av riktlinjer 

I Maria Abrahamssons (2009) rapport Organisatoriska förutsättningar för gemensamma 

riktlinjer intervjuas gruppchefer inom socialtjänst, frivård, beroendevård och LVM-vård. Syftet 

var att undersöka hur förutsättningarna för implementering av gemensamma nationella riktlinjer 

inom beroendevården ser ut och om detta fungerar olika i skilda organisationer (Abrahamsson 

2009:43). Resultaten visade på gemensamma särskiljande drag inom de olika organisationerna 

vilket leder till att det uppstår svårigheter i att använda gemensamma riktlinjer inom missbruks- 

och beroendevården. Under intervjuerna framgick att flera av organisationerna hade problem 

med ett bristande samarbete med andra organisationer inom beroendevården, brist på 

ekonomiska resurser, en alltför ekonomistyrd ledning och att det administrativa arbetet tar för 

mycket utrymme (Abrahamsson 2009:62f). 

  

Ytterligare en studie som granskat implementering av nationella riktlinjer är en studie från 

Linköpings universitet, avseende riktlinjer för hjärtsjukvård. Syftet var att förklara likheter och 

skillnader bland fyra landsting i deras olika reaktioner på de framtagna riktlinjerna (Linköpings 

universitet 2005). Det publicerades slutgiltiga riktlinjer år 2004 rörande hjärtsjukvård vilka inte 

innehåller någon utförlig information om hur landstingen ska agera och tolka riktlinjerna utifrån 

dokumentet. Detta beror på att myndigheten ifråga inte på förhand kan skriva eller ange hur 

sjukvårdspersonal ska agera i specifika fall och för att det inte detaljrikt går att skriva hur dessa 

riktlinjer ska implementeras eller genomföras på lokal och regional nivå. Det är nämligen något 
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som varierar mellan uppdragsgivarna och därför går det inte att skriva ned någon enhetlig 

process kring detta. Dessa riktlinjer ger alltså en vägledning för vilka insatser som kan vara 

lämpliga utifrån olika aspekter enligt studien (Linköpings universitet 2005:17ff). 

  

Lunds universitet och Linnéuniversitetet har tillsammans skrivit en utvärderande rapport av ett 

material som är utarbetat för att ge stöd till Sveriges kommuner och landsting vad gäller 

implementering av Socialstyrelsens riktlinjer rörande missbruks- och beroendevård i Sverige. 

Målet med rapporten var att granska hur olika insatser har påverkat användingen och 

tillämpningen av de nationella riktlinjerna (Linnéuniversitetet 2011:4f). I rapporten framgår hur 

bland annat socialtjänsten kan arbeta för att implementera riktlinjer i deras olika verksamheter. 

Fokus ligger på samverkan vilket är en stor del i implementeringsprocessen. Det är viktigt för att 

skapa bättre förhållanden för de som ansöker om hjälp men även för att kunna använda sina 

resurser på ett bättre och mer effektivt sätt. Dock är detta en balansgång i och med att olika 

språk, organisationer och regelverk möts i denna samverkan. I rapporten framgår även att en 

framgångsrik implementering kräver vissa organisatoriska förutsättningar, som till exempel att 

struktur är nödvändigt för att skapa samverkan mellan olika aktörer och myndigheter 

(Linnéuniversitetet 2011:41f). Dessa studier kring implementering av olika riktlinjer visar att 

riktlinjerna är en vägledning och att samverkan mellan olika inblandade aktörer och myndigheter 

är en stor del i implementeringsarbetet. 

3.3 Sammanfattande reflektion 

De studier som presenterats ovan har granskat bristen på uppföljning, vad som sker efter en 

placering samt hur riktlinjer kan tolkas och användas i olika organisationer. Studierna fokuserar 

på olika delar inom ämnet uppföljning, det som dock är gemensamt är en övergripande 

utgångspunkt i att uppföljning är viktigt för tidigare placerade ungdomars framtid. Det 

framkommer även genom tidigare studier att bristfälligheten runt uppföljning är ett problem. 

Anledningen till att utförligt presentera studier som rör uppföljning och som visar på bristerna 

med denna, är för att ge läsaren en förståelse för vikten av uppföljning samt att visa exempel på 

vilka ingångar som tidigare använts i forskningen kring ämnet uppföljning. I denna studie är en 

grundläggande frågeställning hur socialsekreterare arbetar runt uppföljning, därför är det av stor 

relevans att kartlägga hur den tidigare forskningen beskriver hur uppföljningen går till.  
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De studier som rör implementering visar på att det inte i detalj går att ange hur riktlinjer ska 

implementeras utan att det är något som varierar mellan olika organisationer. De tar även upp att 

samverkan och organisatoriska förutsättningar är en viktig del i implementeringsprocessen. 

Dessa tidigare studier är relevanta då de kan hjälpa denna studie att visa och förklara om och hur 

organisationer och riktlinjer påverkar socialsekreterares handlingsutrymme och deras arbete med 

uppföljning. Att granska arbetet med uppföljning i relation till huruvida organisationens 

uppbyggnad och aktuella riktlinjer påverkar arbetet med uppföljning är något som inte tidigare 

har studerats enligt det sökarbete som gjorts. 
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4. TEORETISKT RAMVERK  

Nedan redogörs för de teoretiska ramverk som används och som kommer att ligga till grund för 

analysen i denna studie. Först presenteras olika delar av organisationsteori, därefter redogörs för 

gräsrotsbyråkrati som är grundad i organisationsteori. Under rubriken organisationsteori 

redovisas Lindkvist, Bakka och Fivelsdals bok Organisationsteori struktur, kultur, processer 

(2014) samt Abrahamsson och Andersens bok Organisationsteori (2000). Båda dessa verk 

behandlar begreppet organisation och hur en organisation kan förstås i relation till dagens 

samhälle. Organisationsteorin kan i denna studie förklara hur arbetet med uppföljning påverkas 

av hur ett socialkontors organisation ser ut. Roine Johanssons avhandling Vid byråkratins 

gränser (1992) tar upp Michael Lipskys myntade begrepp gräsrotsbyråkrat och förklarar hur en 

gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme och handlingsfrihet begränsas av en organisation och dess 

makt. Johansson hänvisar till Lipsky men presenterar även sin egen tolkning av denna teori. 

Vidare används även Lipskys bok Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services (2010) för att förtydliga teorin. Gräsrotsbyråkratin ligger till grund för att förklara hur 

socialsekreterarnas handlingsutrymme ser ut och påverkas av de riktlinjer och regelverk som 

finns inom kommunen. 

4.1 Organisationsteori 

”Det är karaktäristiskt för organisationer att de har en arbetsdelning och en administrativ 
apparat som med regler, värderingar och avtal som grund försöker säkra koordinering, 
kontinutet och måluppfyllelse.” (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 2014:19) 

  
Detta citat är Lindkvist, Bakka och Fivelsdals definition av begreppet organisation. En 

organisation kan även definieras av skrivna regler, organisationsplaner, instruktioner och 

gruppbildning. Vidare menar författarna att organisationsforskningen kan delas upp i fem 

övergripande områden: individen, gruppen, organisationen, samhället och den globala nivån. I 

denna studie är det av störst relevans att utgå ifrån individnivån, organisations- och 

samhällsnivån även om alla nivåer är viktiga delar av organisationen. På individnivå behandlas 

individens egenskaper för att förklara handlingar och problem inom organisationen. Genom att ta 

fasta på personliga egenskaper och samla erfarenheter av personer inom organisationen skapas 

verktyg som kan användas i olika sammanhang och situationer. Organisationsnivån innebär att se 

organisationen som ett system vilket bygger på arbetsdelning, koordinering, ledning och 

relationer inom och utanför organisationen. Inom organisationsnivån, då många människor 

arbetar tillsammans, är även fastställande av arbetsprocesser och målskapande viktigt. Detta för 
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att alla inom organisationen ska arbeta mot samma mål. Samhällsnivån innefattar relationer till 

organisationens omvärld, exempelvis påverkas organisationer ständigt av lagar, ekonomiska och 

politiska konjunkturer samt värdesystem. Samtidigt kan organisationen i sig vara den påverkande 

faktorn på sin omvärld, exempelvis då stora organisationer kan ha brett inflytande och makt 

vilket innebär att organisationer kan vara en stor del av samhället (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 

2014:20f, 29ff). 

  

Ytterligare ett sätt att se på organisationen är genom begreppen kultur och struktur, som 

Abrahamsson och Andersen (2000) presenterar i sin bok Organisation - att beskriva och förstå 

organisationer. Dessa begrepp kan användas som olika utgångspunkter för att skapa en förståelse 

för organisationer. Kulturen inom en organisation kan se väldigt olika ut, den kan inte 

bestämmas utan uppstår i gemenskap mellan ledning och anställda inom en organisation. 

Organisationskulturen innebär vilka normer, värderingar och kunskaper som utgör det allmänna 

beteendet inom organisationen (Abrahamsson & Andersen 2000:272f). Strukturen i en 

organisation innebär hur uppbyggnaden, auktoritetsfördelningen och arbetsfördelningen inom 

organisationen ser ut. En god struktur resulterar i stabilitet och pålitlighet i arbetet (Abrahamsson 

& Andersen 2000:60). Abrahamsson och Andersen (2000) menar att det är ledningen i en 

organisation som väljer strukturen, dock påverkas den av en mängd olika faktorer. Exempel på 

dessa faktorer är strategi, storleken på organisationen, omgivningen samt makt och kontroll 

(Abrahamsson & Andersen 2000:71, 80).  

  

Organisationen påverkar och påverkas av sin omgivning, därför är det viktigt att förstå hur denna 

beroenderelation ser ut. Ofta består organisationens omgivning av andra organisationer och det 

kan ske ett motstånd eller en samverkan mellan dessa. Omgivningen innefattar de som har direkt 

betydelse för organisationen och dess mål. Exempel på aktörer som omgivningen innefattar är 

klienter, leverantörer, ägare och staten. Organisationens mål styr vilken omgivning som väljs, när 

det gäller offentliga verksamheter så som socialtjänsten skapar arbetsuppgifterna en bestämd 

omgivning (Abrahamsson & Andersen 2000:180).  

  

Att vara anställd i en organisation innebär att till viss del tvingas ge upp sin frihet. Då en 

anställning kan innebära att ha låg kontroll över sin arbetssituation, höga krav på prestation under 

dåliga förhållanden samt att arbeta i en underlägsen position och följa ledningens beslut och 

bestämmelser. Detta medför i sin tur att handlingsfriheten hos den anställda begränsas 

(Abrahamsson & Andersen 2000:115). Kritik som riktats mot organisationer bygger på att 
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individens handlingsutrymme är för begränsat och att organisationen styr sig själv genom en 

egen vilja och mening. Följande citat besvarar denna kritik och visar på att individerna inom 

organisationen spelar en stor roll. ”Organisationer är, och kommer alltid att vara, ledda av 

människor. Organisationer genomsyras av mål och mening endast genom människors 

förväntningar och vilja genom ledningens handlingar.” (Abrahamsson & Andersen 2000:272). 

Teorin om gräsrotsbyråkrati har utvecklats ur organisationsteorin och berör främst ämnet 

handlingsutrymme, detta förklaras vidare under nästa rubrik. 

  

Kritik som riktats mot organisationsteori i stort är att teorin är snäv och inte tar hänsyn till att 

organisationer kan vara olika, till exempel finns det välgörenhetsorganisationer, 

frivilligorganisationer och politiska organisationer. Detta innebär enligt kritikerna att en 

organisation kan ha mer olika egenskaper än vad teorin menar (HRM Guide 2014). 

Organisationsteorin är även kritiserad för att inte ta hänsyn till att mänskliga faktorer påverkar 

organisationen. Kritiken menar att de anställda inom organisationen genom sina olika egenskaper 

och personligheter är en viktig faktor att se till för att förstå en organisation och dess 

uppbyggnad. Det mänskliga beteendets kraft är enligt kritikerna en saknad del av 

organisationsteori (Free MBA 2014). 

4.2 Gräsrotsbyråkrati 

Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av statsvetaren Michael Lipsky på 1980-talet. En 

gräsrotsbyråkrat är en tjänsteman som definieras som någon som har direkt kontakt med 

klienterna men även som i sina arbetsuppgifter har ett visst handlingsutrymme att tillämpa. I 

denna studie är gräsrotsbyråkraterna därmed socialsekreterarna som kommer att studeras. Det 

faktum att lagar ändrat karaktär och ramlagar, som exempelvis socialtjänstlagen, har uppkommit 

under den senare delen av 1900-talet har gett tjänstemän ett större handlingsutrymme att utföra 

sina arbetsuppgifter, vilket är grunden till att gräsrotsbyråkraten skapats. Preciseringen av dessa 

ramlagar stärks av respektive myndighet, eller kommun i detta fall, genom olika riktlinjer och 

föreskrifter (Johansson 1992:16f). Dessa ovan nämnda ramlagar och riktlinjer har inte bara lett 

till ett större handlingsutrymme hos gräsrotsbyråkraterna, utan de kan även skapa konflikter i 

samspel med varandra (Lipsky 2010:3). 

 

Vilken relation gräsrotsbyråkraten och klienten har gentemot varandra beror mycket på i vilken 

organisation gräsrotsbyråkraten arbetar. Gräsrotsbyråkraten hamnar i sitt arbete mitt emellan två 
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typer av krav; klienten förväntar sig den service som hans eller hennes situation kräver, medan 

organisationens krav innebär att klienterna inte ska ses och behandlas som individer. I och med 

att organisationen bestämmer ramarna för gräsrotsbyråkratens arbete leder detta till att denne ska 

“förvandla” individen så att han eller hon anpassas till dessa ramar och till organisationen ifråga 

(Johansson 1992:43). 

  

Lipskys definition av en gräsrotsbyråkrat, som någon med en viss handlingsfrihet i sina 

arbetsuppgifter, innebär inte att alla tjänstemän med klientkontakter är gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotsbyråkraternas arbete är indelat i två olika skikt eller “stratan” utifrån hur denne hanterar 

sina arbetsuppgifter och problem som de stöter på. Det ena skiktet går ut på att problem ska 

hanteras som krav, vilket innebär att gräsrotsbyråkraten redan från början vet hur slutprodukten 

kommer att se ut. Dock kan det finnas plats som inrymmer egna initiativ så länge de håller sig 

inom ramen för vad det redan förutbestämda resultatet innebär. Roine Johansson (1992) riktar 

dock kritik mot detta skikt och hävdar att en gräsrotsbyråkrat inte går att identifieras med detta, 

då det inte räcker att denne har ett visst handlingsutrymme för att få räknas som en 

gräsrotsbyråkrat. Det andra skiktet, som är relevant i denna studie, utgår inte från att problemen 

är krav, utan det utgår istället från olika situationer där behoven ska undersökas, en värdering ska 

göras och slutligen en bedömning kring vilka behov som ska tillgodoses. Gräsrotsbyråkraten vet 

i denna situation inte på förhand hur slutprodukten kommer att se ut (Johansson 1992:42). 

  

Makt är något som förkommer överallt och som alla stöter på i olika situationer. Begreppet makt 

används precis som begreppet byråkrati i många sammanhang och betydelser. Johansson (1992) 

hänvisar till Mats Franzéns tre olika definitioner av begreppet makt. Det intentionella 

maktbegreppet innebär att makten anses vara en förmåga som innehas av till exempel en person 

eller en organisation. Den som innehar makten har en avsikt och ett mål som är avgörande för 

maktens inriktning och fokus. Den andra definitionen är det strukturella maktbegreppet som 

handlar om ett maktförhållande mellan två eller flera inblandade deltagare, det rör sig om en 

hierarkisk över- och underordning. Fokus är denna gång inte viljan, utan maktens form. Den 

tredje definitionen som beskriver makt är det relationella maktbegreppet. Detta begrepp förklarar 

att makt är något som finns med i alla sociala relationer på ett eller annat sätt. Makt är i och med 

detta inte en egenskap, men inte heller en relation. Vidare menas att makt och motstånd hänger 

ihop då där det finns makt även finns motstånd, vilket förklaras genom att i olika sociala 

sammanhang där makt förekommer befinner sig vissa människor i ett överläge och andra i ett 

underläge (Johansson 1992:87ff). Dessa tre maktbegrepp kan förstås i olika sorters relationer 
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inom socialt arbete. Som till exempel relationen mellan en placerad ungdom och dennes 

socialsekreterare. 

  

Kritik har riktats mot Lipskys teori kring handlingsutrymme hos gräsrotsbyråkrater. Denna kritik 

bygger på ett ifrågasättande om hans teori är aktuell i dagens samhälle, då den anses 

gammalmodig. Kritiken har framförts av Howe som menar att Lipskys teori var relevant och 

intressant gentemot hans förespråkare då den uppkom. Detta var dock innan förändringar av 

olika företagsledningars inflytande, makt och strategier inom brittiska välfärdsorganisationer 

skedde. Howe är skeptisk till huruvida det går att applicera Lipskys ramverk i dagens förändrade 

kontext av det sociala arbetet. Innebörden av denna förändring har lett till ett maktskifte från att 

de Lipsky kallar gräsrotsbyråkrater har förlorat sitt handlingsutrymme, vilket istället har 

förflyttats högre upp i hierarkin (Oxford Journals 2011:370). 

4.3 Sammanfattande reflektion 

Avsikten är att använda teorin om gräsrotsbyråkrati tillsammans med organisationsteorin för att 

förstå och förklara hur organisationer och handlingsutrymme hänger ihop. Utvalda delar ur 

organisationsteorin som har presenterats ovan skapar en förståelse för att organisationer kan se 

olika ut. Anledningen till att studera organisationen är att det är inom organisationen och dess 

omgivning som riktlinjer skapas. Det är därför viktigt att förklara organisationens uppbyggnad 

för att förstå hur riktlinjer tillämpas och varför. Att förstå organisationen och dess struktur och 

kultur skapar även en helhetsbild av varför socialsekreterare arbetar på ett visst sätt när det gäller 

uppföljning.  

 

Teorin om gräsrotsbyråkrati kan förklara hur socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av 

organisationens kontroll. Rollen som gräsrotsbyråkrat innebär en position mellan organisationens 

krav och klientens behov. Organisationen styr gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och 

begränsar därmed möjligheten att tillgodose klientens behov. Socialsekreteraren har denna roll 

och deras handlingsutrymme kan därmed förklaras utifrån gräsrotsbyråkratin. Båda dessa teorier 

är relevanta då de kan förklara hur arbetet med uppföljning kan förstås ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Teorierna beskriver hur organisationen påverkar de anställdas 

arbetssituation och handlingsutrymme. Utifrån detta går det även att förstå organisationens 

påverkan på klientens ärende. 
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5. METOD 

I det följande kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och de verktyg som använts för att få 

svar på studiens syfte. Vilket är att söka förståelse för och diskutera hur uppföljningen av 

ungdomar som tidigare varit placerade på behandlingshem går till och studera huruvida 

organisationer och de riktlinjer som dessa har att förhålla sig till kan vara bakomliggande 

faktorer till detta. I övrigt presenteras det urval och de avgränsningar som gjorts samt de etiska 

aspekter som tagits i beaktande under studiens gång. 

5.1 Studiens utgångspunkter  

Det finns tre olika ansatser att tillämpa i analysen av det insamlade materialet; induktion, 

deduktion och abduktion. Med en induktiv ingång ligger fokus på empirin. Det är därmed 

materialet som talar och forskaren drar allmänna slutsatser utifrån det insamlade materialet. 

Motsatsen till induktion är deduktion vilket innebär att utgångspunkten i en studie är den 

teoretiska referensramen. Detta betyder att forskaren utifrån en teori skapar en hypotes som han 

eller hon ska testa om den stämmer. Det är ovanligt att en forskare endast håller sig till en ansats, 

utifrån detta har den abduktiva ansatsen skapats då det finns ett behov av en kombination av 

induktiv och deduktiv ansats. Abduktion innebär därmed att det sker en växelverkan mellan 

induktion och deduktion (Fejes & Thornberg 2009:23ff). I denna studie används en abduktiv 

ansats i analysen av det insamlade materialet. Utgångspunkten har inledningsvis varit att använda 

organisationsteori. Det material som respondenterna bidragit med har fått avgöra vilken riktning 

studien tagit. Studien är från början inte hypotesstyrd vilket innebär att intervjumaterialet fått 

leda studien framåt och visa vägen. Genom denna ingång har dörrar lämnats öppna för nya 

insikter och teorier, vilket visar att den abduktiva ansatsen är aktuell att använda i analysarbetet 

av studiens material. 

  

Studien undersöker socialtjänsten utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, detta för att 

förklara hur organisationen påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme då det gäller 

uppföljning av tidigare placerade ungdomar. Arbetet med uppföljning kan förstås utifrån den 

organisation och de riktlinjer som ligger till grund för arbetet. Riktlinjerna kan ses som ett 

redskap inom organisationen och dessa är en del av det organisatoriska inflytande som påverkar 

socialsekreterarna. En begränsning i användandet av det organisationsteoretiska perspektivet 
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skulle kunna vara att man stirrar sig blind på att organisationen i sig är det enda som styr hur 

socialsekreterarnas handlingsutrymme ser ut och på vilket sätt riktlinjer och lagar påverkar deras 

arbete med uppföljning. Detta medför att andra påverkansfaktorer inte tas i beaktande. 

5.2 Urval 

Ämnet valdes ut genom ett gemensamt intresse hos författarna för utsatta ungdomar. Stockholms 

län valdes ut och socialsekreterare i länets alla kommuner tillfrågades via mejl. De som 

tillfrågades att delta i studien var socialsekreterare som arbetar med placeringar av ungdomar på 

socialtjänsten i alla stadsdelsförvaltningar inom Stockholms kommun samt alla övriga 

kommuner i Stockholms län. Anledningen till att välja Stockholms län var att kommunerna ser 

väldigt olika ut ekonomiskt, geografiskt och avseende antalet invånare. Detta skapar en bred och 

överskådlig bild av fenomenet. Dessutom har tid och resurser begränsat möjligheten att tillfråga 

respondenter utanför Stockholms län. Målet var att genomföra fem-sex intervjuer med 

socialsekreterare inom olika kommuner. Antalet respondenter som svarade var sex 

socialsekreterare, samtliga intervjuades. Dessa informanter arbetar i sex olika kommuner som 

alla ligger geografiskt olika, som skiljer sig åt genom olika hög arbetsbelastning och som är olika 

storleksmässigt både geografiskt och genom invånarantal. Urvalet har genomförts utan att ta 

hänsyn till kön, ålder eller andra påverkansfaktorer, detta på grund av att sådana faktorer inte är 

relevanta för studien då syftet är att undersöka lagar och riktlinjers påverkan på det aktuella 

fenomenet. 

  

Det urval som tillämpats kallas enligt Alan Bryman (2011) för ett målinriktat urval. Denna typ av 

urval är ett icke-sannolikhetsurval. I detta urval är fokus på att strategiskt välja ut informanterna 

med syfte att de ska vara relevanta för det studien avser undersöka. Detta innebär att urvalet inte 

är slumpmässigt vilket påverkar generaliserbarheten i studien. Ett målinriktat urval går ut på att 

välja de intervjupersoner och organisationer som är aktuella för att få förståelse för ett socialt 

fenomen (Bryman 2011:392). För att besvara studiens syfte har urvalet i denna studie varit 

socialsekreterare som arbetar med placeringar av ungdomar i Stockholms län. 

5.3 Avgränsningar 

I studien har enbart socialsekreterare som arbetar med placeringar av ungdomar intervjuats.  Det 

har inte varit av intresse att intervjua ungdomarna ifråga eller personalen på behandlingshem då 

deras uppfattning av frågan är något som redan har diskuterats i avsnittet tidigare studier. Där 
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framgår det att de tidigare studiernas fokus har varit att intervjua ungdomar för att få deras 

uppfattning om uppföljning. Att studera huruvida riktlinjer och lagar påverkar uppföljningen 

medför att socialsekreterarna är relevanta att intervjua. Orsaken till att granska uppföljningen av 

ungdomar (13-21 år) och inte barn är på grund av att barn som far illa generellt inte placeras på 

behandlingshem utan istället i familjehem. 

5.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att samla in data; intervjuer, enkäter, observationer och 

litteraturstudier. Den metod och empiriska grund som denna studie bygger på är intervjuer. 

Enligt Jan Trost (2010) är fördelen med en intervju att intervjupersonen kan tala fritt, till skillnad 

från en enkät med förvalda svar. Dessutom innebär upplevelsen och dynamiken under 

intervjusituationen att författarna får en helhetsbild av intervjun, vilken innefattar intryck av 

gester, uttryck och tonfall. Intervjuerna har alltså genomförts för att förklara och söka förståelse 

för det studien avser studera. Utifrån dessa intervjuer har kvalitativ data samlats in som sedan 

analyserats tillsammans med de teoretiska ramverken för att finna svar på studiens syfte (Trost 

2010:25, 32). Innan intervjuarbetet inleddes genomfördes en litteraturstudie av lagar och 

riktlinjer som berör uppföljning för att få en grundförståelse inför intervjuerna, men även för att 

kunna svara på studiens syfte och utgångspunkt. Med samma syfte studerades litteratur om 

organisationsteori samt vad tidigare studier har resulterat i. 

  

Intervjuerna genomfördes på respektive socialsekreterares arbetsplats, detta för att det skulle vara 

så bekvämt och smidigt som möjligt för intervjupersonerna men även för att den intervjuade 

skulle känna sig trygg i situationen. Miljön för intervjun bör vara ostörd och ska helst äga rum på 

intervjupersonens arbetsplats då den intervjuade lätt kan hamna i underläge om intervjun sker på 

en plats som “tillhör” intervjuaren. Nackdelen med att utföra intervjun på intervjupersonens 

arbetsplats skulle dock kunna innebära störande moment som till exempel att telefonen ringer 

eller en kollega knackar på (Trost 2010:65). För att motverka störande moment hölls intervjuerna 

i stängda besöksrum där det tydligt var markerat att ett möte pågick. I och med att mötet hölls 

under dessa förhållanden skapades förutsättningar för att intervjupersonen upplevde en trygghet 

att kunna prata fritt under intervjun. Intervjuerna varade i 30-60 minuter och under samtliga 

intervjuer deltog studiens båda författare. Alla intervjuer spelades in för att i ett senare skede 

transkriberas. 

  



19 
 

Intervjuerna bygger på öppna svarsmöjligheter, vilket innebär att de är halvstrukturerade. Samma 

typ av frågor utifrån samma teman ställs till alla informanter och den tillfrågade bestämmer själv 

strukturen på sina svar. Den halvstrukturerade intervjun är fördelaktig att använda på grund av att 

den skapar flexibilitet både genom de öppna svarsalternativen som respondenterna erbjuds samt 

den kontroll som intervjuaren får över samtalet och dess riktning. Fördelen med denna balans, 

mellan frihet och kontroll, är att människor får samma chans att ge sina egna åsikter om samma 

frågor. Det blir även lättare att jämföra och analysera svaren, vilket i slutändan skapar en högre 

validitet än vid ostrukturerade intervjuer. En nackdel med att ha öppna svarsmöjligheter är att 

kodningen av materialet blir svårare att hantera då svaren kan skilja sig åt väldigt mycket 

(Hjerm, Lindgren, Nilsson 2014:150). 

5.5 Etiska aspekter 

I intervjuarbetet har etiska aspekter varit en levande fråga. I de mejl som skickades ut till de 

tillfrågade respondenterna presenterades syftet med studien för att informera och förbereda dem 

om avsikten med intervjuerna. Vid intervjutillfällena har respondenterna fått mer grundlig 

information om studiens syfte. Respondenten har även informerats om att inga namn kommer att 

framgå i resultatet och att materialet bara kommer att användas i studien men att studien efter 

betygsättning kommer att publiceras på internet som en offentlig handling. Efter denna 

information tillfrågades respondenterna om tillåtelse att spela in intervjun. När det gäller 

samtycke om intervjupersonernas deltagande menar Trost (2010) att detta är av stor relevans ur 

en etisk synpunkt (Trost 2010:77, 125). Det är viktigt att följa forskningsetik i en studie, som 

exempelvis vikten av konfidentialitet, att resultatet inte felutnyttjas och att det finns ett 

informerat samtycke, vilket innebär att intervjupersonen får ta del av vad studien handlar om 

utan att låta denne ta del av för mycket (Fejes & Thornberg 2009:227). I resultatet har inga namn 

angetts, istället har benämningarna intervjuperson 1-6 använts. Inte heller kommunerna har 

namngivits, utan benämns kommun 1-6. Detta för att stärka anonymiteten hos respondenterna, 

för att även upprätthålla konfidentialiteten för intervjupersonerna förstördes råmaterialet efter att 

studien inlämnats och betygsatts. 

5.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är ett begrepp som av vissa forskare anses vara mest lämpat att använda i kvantitativa 

studier och menar att trovärdighet är mer passande att använda sig av i kvalitativa studier. Med 

trovärdighet menas bland annat hur systematiskt och noggrant studien genomförts. 
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Trovärdigheten i resultatet påverkas av hur materialet samlats in och hur datan analyserats (Fejes 

& Thornberg 2009:219). Trost (2010) menar att det finns svårigheter med att uppnå trovärdighet 

i en studie av kvalitativ karaktär. Föredömligt är om läsaren har möjlighet att granska 

trovärdigheten vilket förutsätter en öppenhet i hur forskaren gått tillväga i studien. Den 

insamlade datan ska vara relevant för studiens syfte och det bör även finnas en etisk reflektion av 

datainsamlingsmetoderna för att stärka trovärdigheten i studien (Trost 2010:136).  

  

Genom att använda ljudupptagning vid intervjuerna samt att sedan transkribera materialet 

minimeras risken att gå miste om data eller att datan blir missvisande. I utformandet av 

intervjufrågorna har studiens frågeställningar legat som grund för att säkerställa att den data som 

behövs för att svara på frågeställningarna framkommer under intervjuerna. Syftet och 

frågeställningarna har även under studiens gång legat till grund för arbetet och dessa har hela 

tiden återkopplats till materialet för att säkerställa att det som avses undersökas faktiskt 

undersöks. Med andra ord innebär detta att studien har en hög validitet.  

  

Generalisering innebär huruvida resultatet i en studie kan tillämpas på personer och fall som inte 

har varit en del av studien i fråga. Forskare som representerar kvantitativ forskning hävdar att det 

inte alltid går att generalisera resultaten i kvalitativa studier, vilket beror på att dessa väldigt 

sällan tillämpar sannolikhetsurval. Utifrån det Bryman (2011) skriver om att ett målinriktat urval 

inte är ett sannolikhetsurval, går inte en studie med detta urval att generalisera till en population 

(Bryman 2011:392). Fejes och Thornberg (2009) menar dock att det finns olika former av 

generalisering. En form som kan användas för att granska generaliserbarheten i denna studie är 

den så kallade situerade generaliseringen. Denna kan användas i forskning som syftar till att 

skapa tolkningar och beskrivningar av olika mönster och processer. Generalisering är något som 

inte kan förutses, den förverkligas när en tolkning kan appliceras på ett helt annat fall. Med detta 

menas att generalisering sker genom igenkännande av ett resultat i andra fall och situationer 

(Fejes & Thornberg 2009:228ff). I och med att denna studie har ett organisationsteoretiskt 

perspektiv kan studiens resultat användas för att förstå andra studier och fenomen med samma 

perspektiv. Hur lagar och riktlinjer påverkar anställdas handlingsutrymme är ett fenomen som 

existerar inom många olika organisationer vilket innebär att denna studies resultat kan förstås i 

andra sammanhang där handlingsutrymme studeras. 
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5.7 Bearbetning och analysmetod 

I bearbetningen av det insamlade materialet har kodning och tematisering använts. En anledning 

till att använda kodning som metod är att göra materialet mer hanterbart. Intervjumaterialet bryts 

ner i kategorier och utifrån dessa skapas relevanta teman för att användas i en vidare analys 

(Hjerm, Lindgren, Nilsson 2014:37). Datan har kodats abduktivt, detta på grund av att studien 

från början haft ett organisationsteoretiskt perspektiv men att materialet ändå har fått tala. 

Perspektivet har fått ligga till grund för kodningen, men det är materialet som har fått vara 

styrande och avgöra studiens riktning. Risken med att låta materialet vara styrande är att studien 

kan riskera att få en ny riktning. För att undvika detta bör författarna under kodningens gång 

återkoppla till syftet och frågeställningarna för att säkerställa att materialet styr i rätt riktning 

(Fejes & Thornberg 2009:24f). 

  

Efter att materialet transkriberats lästes samtliga intervjuer igenom för att skapa en uppfattning 

och en helhetsbild om gemensamma nämnare i de olika intervjuerna. Utifrån detta granskades 

respektive intervju mer noggrant och olika koder kunde identifieras. Detta gjordes genom ett 

färgschema där respektive kod markerades i olika färger, för att på så sätt få en överskådlig bild 

av materialet och koderna. Dessa koder diskuterades därefter för att hitta övergripande teman. De 

teman som valdes ut identifierades och kontrollerades för att undvika att det fanns teman som 

gick in i varandra.  De utvalda teman som framkom under kodningen var arbetssätt, riktlinjer och 

utveckling. Temat arbetssätt delades in i två underkategorier; uppföljning och 

öppenvårdsinsatser, detta på grund av att det fanns två kategorier som båda rörde 

socialsekreterares arbetsätt. Dessa teman utgjorde de rubriker som använts för att presentera och 

analysera resultatet. Efter bearbetningen och kodningen av den kvalitativa datan som samlats in 

analyserades denna utifrån de teoretiska ramverk som använts i studien. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras resultaten från studiens sex intervjuer. De presenteras utifrån tre 

olika teman; arbetssätt, riktlinjer och utveckling. Efter respektive tema analyseras resultaten i ett 

separat avsnitt utifrån de teoretiska ramverk som används i studien. Anledningen till att analysen 

har placerats i anslutning till respektive tema är för att ge läsaren en överskådlig bild över det 

som analysen berör. 

6.1 Arbetssätt 

Studiens första frågeställning är av kartläggande karaktär och berör hur socialsekreterare arbetar 

med uppföljning, denna fråga besvaras under detta tema. Temat har delats upp i två 

underrubriker; uppföljning och öppenvårdsinsatser. Detta då kodningen resulterade i två 

kategorier som båda berör socialsekreterarnas arbetssätt. 

6.1.1 Uppföljning 

När det gäller arbetet med uppföljning har flera intervjupersoner uttryckt att de alltid är två 

socialsekreterare per ungdomsärende. Samtliga av de intervjuade berättar att de under 

placeringstiden har en kontinuerlig kontakt med ungdomen och att denna kontakt fortsätter under 

följande öppenvård tills ärendet avslutas. I vårdplanen som upprättas under en placering ska det 

framgå hur tiden efter en placering ska gå till. Intervjuperson 1 och 4 har under intervjuerna 

poängterat vikten av detta, att redan vid placeringens början ha en plan för tiden efter. 

“Redan när du kommer till en institution är det för att du ska därifrån. Tiden på ett 
behandlingshem ska ses som en del i en hel vårdprocess och tiden efter placeringen är en del 
av denna process och är minst lika viktig”. (Intervjuperson 1) 

Tiden efter en placering kan skilja sig åt beroende på hur gammal ungdomen är när denne skrivs 

ut. Är ungdomen under 18 år finns fler resurser att tillgå än när ungdomen är över 18 år och 

myndig. Det är vanligt med familjearbete när ungdomen är under 18 år. Efter denna ålder 

beräknas ungdomen kunna ta mer ansvar och det är relativt ovanligt att ungdomen återvänder till 

sina föräldrar, då ungdomen så småningom ska kunna stå på egna ben. Socialsekreteraren 

planerar och hjälper ungdomen att få kontakt med de instanser som denne kan vara i behov av, 

som exempelvis försörjningsstöd och vuxenenheten. Intervjuperson 6, 5 och 2 har beskrivit 

vikten av att komma hem till en strukturerad vardag. Att ha en skola att gå till, att ha ett sunt 

nätverk och att ha tillgång till sina eventuella mediciner skapar en trygghet. Intervjupersonerna 

berättar att för att uppnå detta har de ett möte med ungdomen och eventuella vårdnadshavare 
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innan hemflytt. Det kan vara svårt att komma hem från en placering, därför är det viktigt att ha 

en struktur och något att komma hem till. Gemensamt för de små kommunerna är att de anser att 

det bästa alternativet efter en placering är att inte flytta tillbaka till sin hemkommun, för att de då 

riskerar att återfalla i sina gamla beteenden. Följande citat visar på vikten av detta: 

“Att bara komma hem vet vi av erfarenhet att det brukar gå åt skogen, man har lärt sig 
mycket nytt när man har varit på institution och så kommer man hem till de vanliga 
problemen och hamnar i samma mönster.” (Intervjuperson 3) 

Som ovan beskrivits har socialtjänsten kontakt med ungdomen tills denne anses färdigbehandlad, 

detta är ofta ett gemensamt beslut mellan socialsekreteraren och klienten. I vissa fall är det 

klienten som avslutar kontakten på grund av att de anser att “det räcker”, medan det i andra fall 

kan vara det faktum att ungdomen fyller 20 år och inte längre är aktuell på ungdomsenheten som 

gör att kontakten avslutas.  Intervjuperson 5 tycker dock att deras sätt att avsluta ett ärende blir 

abrupt i och med att de oftast endast avslutar ärendet med ett telefonsamtal. 

“Att trappa ner kontakten successivt är viktigt för att ungdomen inte ska få ett abrupt avslut.” 
(Intervjuperson 1) 

För att utvärdera processen kring ungdomen och dennes placering använder sig kommun 5 av 

något som heter Uppföljning barn och unga (UBU). Socialsekreteraren intervjuar ungdomen och 

vårdnadshavaren efter placeringen för att ta reda på hur placeringen har varit, vad ungdomen lärt 

sig och vad denne eventuellt har saknat. Syftet med detta är att kunna se tillbaka på deras arbete 

och eventuellt ändra sitt arbetssätt inför kommande placeringar. 

Resultatet visar på att arbetet med uppföljning inom kommunerna skiljer sig åt. Följande två 

uttalanden talar för positiva aspekter av olika sätt att arbeta på: 

“Många delar upp mellan uppföljning och insatser. Vi tycker att det är viktigt att klienten 
möter samma person, för att skapa en röd tråd.“ (Intervjuperson 3) 

“Vi är uppdelade i organisationen, vi har möjlighet att fokusera på de som är placerade så vi 
behöver inte fokusera på massa annat också. Grundutredningarna gör inte vi.” 
(Intervjuperson 2) 

Ett mönster som framkommit under studien är att arbetssätten vad gäller struktur inom 

organisationen, ekonomiska resurser och tillgång till öppenvårdsinsatser är olika utifrån 

invånarantalet i de studerade kommunerna. Likheter har iakttagits mellan de kommunerna med 

liknande antal invånare. Fokus i denna studie är dock att belysa organisationens påverkan på 

socialsekreterarnas arbetssätt oberoende av kommunernas storlek vad gäller invånarantal. 
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6.1.2 Öppenvårdsinsatser 

Uppföljningen av en ungdom som varit placerad på behandlingshem sker som tidigare beskrivits 

genom en kontinuerlig kontakt mellan socialsekreterare och ungdom tills det att ärendet skrivs av 

från socialtjänsten. Resultatet visar att tiden efter en placering ofta består av olika 

öppenvårdsinsatser och att dessa varierar i de olika kommunerna. I de större kommunerna finns 

det tillgång till ett flertal öppenvårdsinsatser inom kommunen medan de mindre kommunerna 

köper in de öppenvårdsinsatser som de inte själva kan erbjuda. Även de insatser som 

intervjupersonerna oftast väljer att använda skiljer sig åt. Intervjuperson 1 berättar att de oftast 

använder sig av kontaktpersoner eller kontaktfamiljer vilket även intervjuperson 6 gör men 

tillägger att de även ofta använder sig av stödinsatser till familjer. Intervjuperson 5 uttrycker att 

de ofta använder insatser i form av en familjeterapeut eller en ungdomspedagog, vilket beror på 

att det är dessa instanser som finns tillgängliga inom kommunen. Intervjuperson 1 menar att det 

är viktigt att skräddarsy öppenvårdsinsatserna. 

“Vi har ett stort handlingsutrymme som ger oss chansen att kunna skräddarsy 
öppenvårdsinsatserna för ungdomarna, alla ungdomar är ju olika.”(Intervjuperson 1) 

Trots samma typ av problematik är de olika individer med olika behov. Därför går det inte att 

använda en och samma insats för de ungdomar som exempelvis har missbruksproblem, utan det 

kan vara väldigt individuellt och måste därför anpassas och skräddarsys för respektive ungdom. 

Kommun 4 köper in de flesta öppenvårdsinsatserna från andra kommuner. Även utslussen köps 

oftast in av behandlingshemmen som de samarbetar med. Detta är något som de övriga 

kommunerna beskriver som ett alternativ, då vissa behandlingshem erbjuder den tjänsten. Det 

hör dock inte till vanligheterna utan kommunerna väljer istället att själva sköta utslussningen och 

uppföljningen. Det är bara kommun 4 som använder sig av behandlingshemmens arbete med 

utslussning. 

Några exempel på öppenvårdsinsatser som används inom de aktuella kommunerna när det gäller 

uppföljningen av en placerad ungdom är: kontaktperson och kontaktfamilj, stödboenden i olika 

former, familjearbete och MiniMaria, vilket är en insats för ungdomar med missbruksproblem. 

Intervjuperson 1 berättar om ett särskilt ungdomsteam och om jourpatrullen som i samarbete med 

socialjouren arbetar med ungdomar och är tillgängliga även kvällar och helger. Flera av 

kommunerna använder sig av en insats som heter Sociala insatsgruppen (SIG), vilket är en 

samverkan mellan polis och socialtjänst som arbetar med kriminella ungdomar. De inriktar sig 

bland annat på gängverksamhet. Att vara delaktig i denna samverkan innebär att ha en 
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kontaktperson inom polisen och en samordnare inom socialtjänsten som arbetar förebyggande 

med dessa frågor. 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att en av de viktigaste insatserna, när det gäller vården 

efter tiden på ett behandlingshem, är arbetet med familjen. 

“Det är ju en illusion att det bara är individen det är fel på, oftast är det ett system som inte 
fungerar och då måste man jobba med systemet, det är väl den största bristen att många 
institutioner bara jobbar med den enskilda individen och inte systemet. Det gör ju att 
institutionsvården inte har någon större effekt, även om ungdomarna har lärt sig saker så är 
det svårt att hålla fast vid när de kommer hem.” (Intervjuperson 3) 

Citatet visar på det som flera av intervjupersonerna uttryckt, att problemen sällan handlar om 

enbart ungdomen själv utan även om dennes omgivning. Utifrån detta konstaterande menar de 

intervjuade att om ingenting förändras på hemmaplan sker inte heller någon förändring hos 

ungdomen när denne kommer hem. Om ingen förändring sker på hemmaplan anser 

intervjuperson 3 att placeringen har varit förgäves. Enligt intervjupersonerna läggs det stor vikt i 

arbetet både under och efter en placering på att arbeta med familjen för att tillsammans hitta 

metoder för att uppnå en fungerande vardag. Socialtjänsten i dessa kommuner arbetar med 

familjevård som insats men citatet ovan beskriver även vikten av att behandlingshemmen under 

tiden en ungdom är placerad bör arbeta med familjen tillsammans med ungdomen. Detta för att 

inte ha som utgångspunkt att endast ungdomen är problemet utan för att skapa ett samarbete med 

familjen för att förbättra situationen när ungdomen kommer hem. 

6.1.3 Analys av arbetssätt 

Följande avsnitt analyseras övergripande för att få en helhetsbild över hur arbetet skiljer sig åt 

mellan de olika kommunerna avseende arbetssättet kring uppföljning och öppenvårdsinsatser. I 

och med att dessa arbetssätt har presenterats i två separata avsnitt är avsikten med en gemensam 

och övergripande analys att få en bild för hur dessa avsnitt hör ihop. Ytterligare en anledning till 

att detta avsnitt analyseras övergripande är för att få förståelse för hur de studerade 

kommunernas olika arbetssätt påverkas av organisationen och hur denna skapar 

handlingsutrymme för socialsekreterarna, samt vad detta innebär. 

 

Enligt intervjupersonerna är en viktig del av ungdomens behov att arbeta med dennes omgivning, 

främst familjen då den många gånger påverkat ungdomens beteende och måste förändras. Detta 

är en prioritering och arbetssätt som alla intervjupersoner väljer att använda. Resultatet visar 

även att det är viktigt att ha ett tydligt arbetssätt och rutiner kring planeringen för ungdomens 
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hemkomst. Intervjupersonerna har uttryckt att det är viktigt att ha något att komma hem till och 

att det finns en tydlig struktur och en plan för hur socialsekreterarna ska arbeta kring den 

fortsatta vården. Detta visar på att de studerade kommunerna lägger vikt vid en god struktur, 

vilket organisationsteorin menar är nödvändigt för att uppnå sina mål. Resultatet kan på så sätt 

förstås utifrån organisationsteorin som beskriver att det är av vikt att ha tydliga regler, 

instruktioner att följa och en kontinuitet i arbetet för att målen ska uppnås (Lindkvist, Bakka, 

Fivelsdal 2014:19ff). Regler och kontinuitet kan, som ovan beskrivits, vara viktigt vid en 

ungdoms hemkomst. Det kan tilläggas att rutiner och regler kan bli fyrkantigt i praktiken och att 

ett flexibelt arbetssätt istället kan vara mer gynnsamt för ungdomen. Detta kan innebära att det 

blir lättare att tillgodose ungdomens behov och att arbetet till större del kan individanpassas.  

 

I resultatet av denna studie går det att urskilja skillnader i både arbetssätt och intervjupersonernas 

åsikter kring detta. Exempelvis när det gäller att avsluta en kontakt mellan socialtjänsten och en 

ungdom menar de flesta av intervjupersonerna att en långsam nedtrappning i relationen bör ske 

för att skapa så goda förutsättningar för ungdomens fortsatta liv som möjligt. Intervjuperson 5 

talar emot detta då denne uppfattar att när ett ärende avslutas sker detta väldigt abrupt. Detta kan 

förklaras genom begreppet handlingsutrymme då Johansson (1992) menar på att 

gräsrotsbyråkraten, i det här fallet socialsekreteraren, har ett visst handlingsutrymme och mer 

eller mindre stor handlingsfrihet i sitt arbete (Johansson 1992:42). Inom de studerade 

kommunerna ser socialtjänsten som organisation olika ut, vilket i sig kan skapa olika 

förutsättningar för hur arbetet utförs. Detta medför i sin tur att även handlingsutrymmet kan se 

olika ut. 

Kritiker mot organisationsteorin menar att för att förstå och förklara en organisations struktur 

krävs det ett synliggörande av de olika personligheter som finns i personalgruppen och att dessa 

är en del av organisationen. Det handlingsutrymme som beskrivs vara olika kan därmed förstås 

utifrån de olika personer som genom sina olika karaktärer är en del av organisationen (Free MBA 

2014). Handlingsutrymme kan medföra både positiva och negativa effekter. Ett exempel från 

intervjuerna är att det är positivt med ett brett handlingsutrymme och att ha möjligheten att kunna 

anpassa öppenvårdsinsatserna efter ungdomens individuella behov. En negativ aspekt av ett brett 

handlingsutrymme är att ungdomar kan få olika förutsättningar utifrån att socialsekreterare får 

utrymme att resonera och hantera ungdomars ärenden olika. 

Resultatet visar på att strukturen och arbetsfördelningen kan se väldigt olika ut inom olika 

kommuner och socialkontor, vilket är synligt genom att intervjupersonerna har olika 
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arbetsfördelning inom sina organisationer. Det faktum att det finns en koppling mellan arbetssätt 

och kommunernas invånarantal kan förstås utifrån vad Abrahamsson och Andersen (2000) menar 

angående att strukturen i en organisation påverkas av storleken på organisationen (Abrahamsson 

& Andersen 2000:80). Att förklara de olika arbetssätten genom att dra paralleller till invånarantal 

är ett sätt att förstå detta. Att arbetssätten skiljer sig åt kan även förstås utifrån begreppet kultur, 

vilket Abrahamsson och Andersen tar upp, som syftar till att faktorer som normer och 

värderingar påverkar både beteendet och arbetssättet inom en organisation (Abrahamsson & 

Andersen 2000:272). Ett sätt att se på detta är att normer och värderingar kan skilja sig åt 

beroende på invånarantal inom kommunen och olikheter när det gäller kommunernas 

problematik. Detta kan därmed vara en anledning till att olikheter förekommer i de arbetssätt 

som tillämpas i arbetet med uppföljning.  

En av de intervjuade uttryckte att de använder sig av utvärderingsmaterialet UBU, med syfte att 

utveckla deras arbetssätt. Abrahamsson och Andersen (2000) menar att utvärderingar är ett sätt 

för organisationen att kontrollera den egna verksamheten. Detta för att kunna utvärdera deras 

arbetssätt och ta reda på om det förekommer några brister (Abrahamsson & Andersen 2000:71). 

Vilket framgår i resultatet är att utvärderingarna kan vara en slags kontroll inom organisationen 

för att säkerställa ett fungerande arbetssätt. Intervjuerna visar att det enbart är en av de studerade 

kommunerna som använder sig av någon slags utvärdering. Risken med att inte använda 

utvärderingar kan vara att arbetssättet inte följs upp. Med tanke på att uppföljning enligt såväl 

tidigare studier som intervjupersonerna är av stor vikt kan utvärdering vara viktigt att använda 

sig av inom organisationer för att säkerställa att arbetssättet följer organisationens mål. 

6.2 Riktlinjer 

Nedan redogörs för vilka riktlinjer de olika kommunerna använder. Detta tema besvarar den 

frågeställning som berör hur lagar och riktlinjer används av socialsekreterare och även hur 

uppföljningen påverkas av detta. 

Samtliga intervjupersoner påpekar att de har ett uppföljningsansvar enligt lagen som gäller från 

att en placering inleds till att den avslutas och fortsätter även under eventuella insatser efter en 

placering. Detta förtydligas genom det en av intervjupersonerna uttrycker: 

“Riktlinjerna innehåller regler om att en insats ska omprövas minst var sjätte månad och att 
kontakten mellan oss och våra klienter ska ske kontinuerligt under placeringen.” 
(Intervjuperson 2) 
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Vad gäller hur riktlinjer påverkar arbetet med uppföljning utmärkte sig en intervju från de andra: 

”Riktlinjerna som vi använder är ett meddelandeblad från Socialstyrelsen. Sen står det väl 
nåt i socialtjänstlagen, mer uttryckligen”. (Intervjuperson 4) 

Gemensamt för de övriga fem intervjupersonerna är att lagen är det som främst påverkar deras 

arbete och som de i första hand har att förhålla sig till i sitt arbetssätt. Majoriteten av 

intervjupersonerna nämner även att de använder sig av Socialstyrelsens riktlinjer. Samtliga fem 

informanter använder sig av metoden Barns behov i centrum (BBIC). Intervjuperson 5 har 

använt sig av BBIC en gång och menar att anledningen till att det inte är fler gånger är att 

kommunen har väldigt få placeringar av ungdomar. Intervjuperson 1, 2, 3 och 6 använder sig av 

BBIC kontinuerligt i arbetet med uppföljning, dock har de olika åsikter om BBIC som metod. 

Intervjuperson 1, 3 och 6 beskriver BBIC som en utarbetad metod som ska tillämpas av alla 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. De menar även att detta är en bra mall 

som är till stor hjälp i arbetet med genomförandeplan och vårdplan. Intervjuperson 2 anser att 

BBIC som metod gör att dokumentationen av en utredning blir avhuggen och uppstolpad istället 

för att det ger en sammanhållen bild av ungdomens situation. Alla kommuner använder sig av 

vårdplan och genomförandeplan, vilket även framgår i socialtjänstlagen att de ska göra. Det har 

under intervjuerna framkommit att alla anser att det är fördelaktigt att arbeta med vårdplan och 

genomförandeplan. 

“När vi träffar ungdomarna utgår vi från en genomförandeplan, det har vi i alla ärenden. 
Man har ju även en vårdplan med vilka mål som ska uppnås och sen upprättar man 
tillsammans med ungdom, behandlingshem och vårdnadshavare hur detta ska gå till. Så det 
har man lite som en bas i samtalet när man träffas. Det är bra för att man inte ska missa 
något.” (Intervjuperson 1) 

Ett annat sätt att arbeta är utifrån en samordnad individuell plan (SIP) där kommun och landsting 

som arbetar kring en ungdom träffas och upprättar en gemensam plan för att tydliggöra olika 

ansvarsområden. Detta är för både ungdomen och dennes familjs skull med syfte att de ska veta 

vem de ska vända sig till rörande olika frågor för att undvika att något glöms bort. Detta 

arbetssätt tillämpas inom kommun 3, 4 och 5 i deras arbete med ungdomar. Intervjuperson 5 

berättar att SIP kan vara användbart i planeringen avseende tiden efter en placering. 

Barnkonventionen har nämnts i en av intervjuerna. Intervjupersonen 6 likställer 

barnkonventionen med lagen och menar att den är lika viktig att ta hänsyn till som lagarna. 

Intervjuperson 1 har också lagt stor vikt vid barnets bästa och sade vid intervjun att de har ett 

tydligt barnperspektiv i deras arbete. Vidare menade denna intervjuperson att det är viktigt att 

ungdomens uppfattning och åsikter tas i beaktande och att socialsekreterarens ansvar är att skapa 
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en miljö där ungdomen känner sig tillräckligt trygg för att säga sin mening. Samtliga 

intervjupersoner har under intervjuerna uttryckt att de arbetar utifrån de lagar och riktlinjer som 

berör arbetet med placeringar och uppföljning av placerade ungdomar och att det utifrån detta är 

viktigt att anpassa arbetet och insatserna individuellt efter ungdomens behov. Att arbeta utifrån 

barnets bästa är en grundpelare i Barnkonventionen (Hammarberg 2006:34f).   

6.2.1 Analys av riktlinjer 

En organisation bygger bland annat på regler och instruktioner för att uppnå ett visst mål och 

säkerställa att all personal arbetar i samma riktning och på samma sätt (Lindkvist, Bakka, 

Fivelsdal 2014:21). Intervjuperson 4 beskriver en osäkerhet kring lagar och riktlinjer vilket visar 

på att det är möjligt att hamna utanför organisationens ramar. Om detta beror på okunskap och på 

att intervjupersonen jobbat relativt kort tid eller om det är organisationen i sig som har otydliga 

riktlinjer att arbeta utifrån är något som kan ifrågasättas men detta framkom inte under intervjun. 

Att personalen inom en organisation arbetar mot samma mål är en förutsättning för att 

organisationen ska kunna ge klienter samma möjligheter till stöd.  

Struktur är en viktig faktor för att en organisation ska uppnå stabilitet och pålitlighet 

(Abrahamsson & Andersen 2000:60). Genom att all personal kontinuerligt använder material 

som BBIC skapas ett gemensamt arbetssätt vilket ger en tydlig struktur. Detta i sin tur kan leda 

till att klienter känner större tillit till sin socialsekreterare när det finns ett tydligt arbetssätt. 

Organisationsteorin menar även att regler och organisationsplaner är byggstenar i en organisation 

(Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 2014:21). Detta kan förstås genom vad intervjupersonerna berättar 

angående de gemensamma riktlinjerna som de har att följa. De förklarar till exempel att mallar 

som BBIC används för att inte missa viktiga delar i processen kring en placerad ungdom. En 

fördel med gemensamma riktlinjer kan vara att alla socialsekreterare på samma socialkontor 

arbetar utifrån samma riktlinjer och att arbetet därmed blir likadant för alla klienter oavsett vem 

deras socialsekreterare är. En nackdel med att använda sig av bestämda mallar kan vara att 

arbetet blir svårt att individanpassa. 

En gräsrotsbyråkrat är den inom organisationen som har direkt kontakt med klienterna 

(Johansson 1992:16). Socialsekreteraren kan därför ses som en gräsrotsbyråkrat då dennes roll är 

att, utifrån organisationen och de lagar och riktlinjer som organisationen ska följa, hjälpa klienten 

utifrån dennes behov. Vikten av att ta hänsyn till barnets bästa, vilket intervjupersonerna 

diskuterat, kan förstås utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati. Genom att både ta hänsyn till 

Barnkonventionen och att arbeta med uppföljning i stort visar att socialsekreterare strävar efter 



30 
 

att tillgodose ungdomens behov. Enligt intervjupersonerna är ungdomen och dennes behov även 

utgångspunkten för arbetet med SIP. Detta arbete kan förstås utifrån organisationsteorin som 

beskriver hur samverkan med omgivningen påverkar en organisation (Abrahamsson & Andersen 

2000:180). I och med att en ungdom påverkas av flera aktörer i samhället är det därför viktigt att 

förstå denna beroenderelation och samverkan mellan dessa aktörer, SIP är ett exempel på detta. 

Samverkan är enligt samtliga intervjupersoner en viktig del för att kunna uppfylla ungdomens 

behov.  

Som resultatet visar skapas ett visst handlingsutrymme för socialsekreterare utifrån de lagar och 

riktlinjer som organisationen tillämpar. Intervjuperson 2 beskriver att alla är olika och menar att 

beroende på ens personlighet och karaktär kan arbetet genomföras på olika sätt. Detta kan förstås 

utifrån den kritik som riktats mot organisationsteorin som menar att teorin inte tar hänsyn till det 

mänskliga beteendets kraft och hur detta påverkar organisationen (Free MBA 2014). Det är 

därmed viktigt att ta del av personalens olika personligheter för att förstå organisationens 

uppbyggnad och de olika arbetssätt som kan förekomma. Detta kan visa sig genom att 

socialsekreterarna använder sig av olika sätt att kommunicera med sina klienter och olika 

förhållningssätt gentemot klienterna. Genom att förstå dessa olikheter i arbetssätten kan både för- 

och nackdelar urskiljas, dock menar kritikerna mot teorin att vikten ligger i att ta den mänskliga 

faktorn i beaktande när det gäller att studera en organisation.  

6.3 Utveckling 

En av avsikterna med studien har varit att undersöka om arbetet med uppföljning kan utvecklas 

och förbättras. I detta avsnitt presenteras de begränsningar som socialsekreterarna upplever i sitt 

arbete och hur detta kan utvecklas. 

Det intervjupersonerna beskrivit som begränsande faktorer i arbetet med uppföljningen av 

tidigare placerade ungdomar har även diskuterats som utvecklingsområden som kan förbättras. 

Vad gäller de riktlinjer som kommunerna arbetar utifrån upplever respondenterna att det är 

väldigt skilda faktorer som skapar frihet och begränsar deras arbete. Intervjuperson 1 och 2 

upplever en stor frihet i och med att socialtjänstlagen är en ramlag och därmed tolkningsbar men 

även genom att de arbetar individuellt med respektive ungdom. Intervjupersonerna menar att det 

inte finns någon “universallösning” som går att applicera på alla ungdomar. Intervjuperson 5 

uttrycker att trots att socialtjänstlagen är en ramlag finns risker i att klienter inte går in under 

lagen utan istället hamnar mellan exempelvis SoL och LSS. Detta förklaras av intervjuperson 5 
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som ett problem i arbetet med uppföljning, intervjupersonen menar även att ett problem är 

avsaknaden av medel i lagen för att kunna ge ungdomen det stöd som denne har behov av. Enligt 

intervjuperson 1 och 4 finns det brister i vilka rutiner de ska utgå från i samarbete med andra 

myndigheter inom kommunen, exempelvis när ett ärende ska remitteras vidare till en annan 

enhet inom socialtjänsten. Det är kort sagt de praktiska administrativa delarna som är 

begränsande. Vidare menar intervjuperson 2 och 3 att kompetensutveckling är en viktig del i ett 

yrke som ständigt förändras. Detta för att personalen annars blir begränsade i och med bristande 

kunskaper. 

Intervjuperson 2 och 4 visar på problemet i att vissa ungdomar över 20 år som skrivs ut från en 

placering inte har en enhet att vända sig till, utan som intervjuperson 2 uttrycker det, “skrivs ut i 

ingenting”. Detta är något som informanterna vill förändra genom att skapa en enhet för unga 

vuxna. Gemensamt hos flera av informanterna är att de anser att ett stort socialt problem är den 

rådande bostadsbristen. Detta har uttryckts tydligast av de tre minsta kommunerna då de inte har 

några egna lägenheter att tillgå ungdomarna vid utslussning, vilket begränsar deras arbete. 

Intervjuperson 3 beskriver, genom citatet nedan, behovet av att som kommun kunna erbjuda sina 

klienter lägenheter: 

“Nog skulle man vilja ha en större verktygsbox, framförallt med de äldre. Det skulle vara en 
förtjänst att ha lägenheter att erbjuda nån annanstans, för att erbjuda dem som inte kan 
komma hem ett boende. Det skulle lösa många knutar.” (Intervjuperson 3) 

Även de kommuner som inte har någon egen öppenvård, utan istället köper in de tjänsterna från 

andra kommuner, känner att detta är begränsande. Detta är exempel på hur bristen på resurser 

påverkar arbetet med uppföljning. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de lägger stor vikt på familjearbete medan ungdomen 

är placerad och även när denne kommit hem från sin placering. Majoriteten har uttryckt att de 

önskar att arbetet med familjerna ska utvecklas och ses över. En av respondenterna menar att det 

är viktigt att ha en öppen och levande diskussion kring familjearbetet. Intervjuperson 4 berättar 

att de inom kommunen haft ett projekt under två års tid som gått ut på ett samarbete mellan 

familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Dessa har arbetat med ungdomar som riskerar att bli 

placerade, men även med ungdomar som kommer hem från en placering. De har haft färre 

ärenden och har därför kunnat ägna mer tid åt ungdomarna menar den intervjuade. Detta projekt 

tar slut inom kort och tanken är då att det arbetssätt de använt sig av under projektet ska 

implementeras i den egna öppenvården, särskilt inom familjebehandling. 
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Ett ökat samarbete mellan instanser inom men även utanför socialtjänsten är något som samtliga 

intervjupersoner ser som ett utvecklingsområde för att arbetet runt ungdomar ska fungera bättre. 

Som framgår i rubriken riktlinjer arbetar tre av kommunerna med SIP som är ett samarbete med 

instanser utanför socialtjänsten. Trots detta samarbete menar dessa tre kommuner att det ändå går 

att utveckla samarbetet med andra instanser och myndigheter ytterligare. Intervjuperson 1 

berättade under intervjun att de nyligen startat ett samarbetsprojekt inom kommunen där alla 

instanser har ett gemensamt utvecklingsarbete. Intervjupersonen beskriver att detta går ut på att 

de socialsekreterare som handlägger ungdomsärenden och de som arbetar med olika 

öppenvårdsinsatser samarbetar för en utveckling. Behovet av ett samarbete mellan olika instanser 

har föranletts av ett problem med att det uppstår glapp mellan dessa, vilket försvårar arbetet med 

ungdomar. Ett exempel på ett glapp förklaras av intervjuperson 4: 

“Vi har olika nämnder inom socialtjänsten, vi jobbar väldigt åtskilt. De andra, till exempel 
försörjningsstöd, hör till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vi hör till individ- 
och familjeomsorgsnämnden, så vi hör ju inte ihop överhuvudtaget nästan vilket gör att det 
är mycket krångel.” (Intervjuperson 4) 

Gemensamt hos intervjupersonerna är att de uttryckt att de inte har befogenhet att fatta beslut 

rörande placeringar, utan det ansvaret ligger på högre nivå inom socialtjänsten. Däremot 

upplever samtliga intervjupersoner att de har ett stort inflytande vad gäller beslutsprocessen. 

Korta beslutsvägar är något som framkommit som en gemensam nämnare i de mindre 

kommunerna, vilket enligt respondenterna är en effekt av att socialtjänsten i kommunen är liten.  

“I vår arbetsgrupp har vi en nära relation till chefen, hon är den som fattar alla beslut. Jag 
tror att det är lättare att komma varandra nära när vi är så några som arbetar på socialkontoret 
här. Det känns som att vi har stor möjlighet att påverka besluten.” (Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 2, som arbetat inom socialtjänsten i många år, berättar att möjligheten att fatta 

beslut kring uppföljning och eftervårdsinsatser på handläggarnivå var större förr än det är idag. 

Hur socialtjänsten arbetar och fattar beslut rörande ungdomar påverkas enligt flera av 

intervjupersonerna av faktorer i samhället, som exempelvis forskning och politiskt styre. 

Följande citat visar på hur en av intervjupersonerna upplever att samhället påverkar 

socialtjänstens arbetssätt: 

“Det finns strömmar i samhället som gör att man ändrar fokus, det där går i cykler. Det går 
upp och ner, till exempel med placeringar på institutioner. Det är skillnad på hur man tänker 
idag och för 20 år sen.” (Intervjuperson 1) 
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6.3.1 Analys av utveckling 

Intervjupersonerna beskriver brister i samarbetet mellan olika myndigheter och instanser men 

också bristen på resurser som de har att tillgå. Något som flera av intervjupersonerna påpekade är 

bristen på bostäder och utslussningslägenheter, vilket enligt dem medför att ungdomar som inte 

återvänder till sina vårdnadshavare efter en placering inte har någonstans att ta vägen och skrivs 

ut i ingenting. Enligt organisationsteorin använder sig organisationer av organisationsplaner för 

att uppnå sina mål, inom dessa organisationsplaner finns exempelvis val av strukturer och 

prioriteringar av resurser (Lindkvist, Bakka, Fivelsdal 2014:21).  Utifrån det intervjupersonerna 

beskriver angående bristande resurser tillsammans med det organisationsteorin säger visar detta 

på hur organisationen, dess makt och struktur kan begränsa socialsekreterarnas arbete. Detta ter 

sig exempelvis genom bristen på samarbete som intervjupersonerna beskriver. Detta kan även ses 

som ett dilemma utifrån Johanssons (1992) beskrivning av gräsrotsbyråkrater; att dessa genom 

organisationens styre inte alltid har möjlighet att tillgodose klienternas behov (Johansson 

1992:43). Ovannämnda fall är ett exempel på detta i och med begränsningen i att ordna boende åt 

ungdomen. Att det finns brister i samarbetet och strukturen i en organisation behöver 

nödvändigtvis inte handla om en organisatorisk svaghet utan kan också ses som en oförmåga 

inom personalgruppen att hitta lämpliga arbetssätt och lösningar utifrån de resurser som finns att 

tillgå.  

Att klienter riskerar att hamna mellan lagar, vilket intervjupersonerna beskriver, kan förstås 

utifrån att ramlagar och riktlinjer har gett gräsrotsbyråkraterna ett större handlingsutrymme men 

även att lagarna i samspel med varandra kan skapa konflikter (Lipsky 2010:3). Risken i att en 

klient hamnar mellan lagar, som exempelvis SoL och LSS, skulle kunna bero på en bristande 

samverkan mellan olika handläggare inom socialtjänsten. Detta skulle kunna förekomma då en 

ungdom anses vara aktuell för LSS istället för SoL och därmed ska remitteras till en LSS-

handläggare men då remitteringen inte fungerar, vilket kan bli ett resultat av att det saknas en 

naturlig övergång mellan instanserna. När det gäller samverkan och de glapp som kan uppstå 

mellan olika instanser inom socialtjänsten, går detta fenomen även att förstå genom 

organisationsteorin. Abrahamsson och Andersen (2000) beskriver hur organisationens omgivning 

påverkar och har en stor betydelse för organisationen (Abrahamsson & Andersen 2000:180). 

Denna påverkan och detta beroende mellan instanserna syns tydligt genom det 

intervjupersonerna beskriver och att det uppstår problem när detta samarbete inte fungerar, vilket 

kan skapa begränsningar i deras arbete. Både arbetet med familjebehandling som är under 

utveckling och samarbetet mellan instanserna för att arbetet med ungdomen ska fungera bättre är 
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tydliga bevis på vikten av att kunna samarbeta med sin omgivning, såväl inom som utanför 

socialtjänsten. 

När det gäller befogenhet att fatta beslut berättade intervjuperson 2 att möjligheten att fatta beslut 

på handläggarnivå har förändrats över tid och menar att handlingsutrymmet var större förr än det 

är idag. Den kritik som riktats mot gräsrotsbyråkratin handlar just om att handlingsutrymmet 

idag har förflyttats från gräsrotsbyråkraterna högre upp i hierarkin (Oxford Journals 2011). 

Utifrån att intervjupersonerna uttryckt att de inte har befogenhet att fatta beslut avseende 

placeringar, i relation till teorin om gräsrotsbyråkrati, kan förändringen i beslutsprocessen anses 

vara begränsande för socialsekreterares möjligheter att tillgodose ungdomarnas behov och att 

arbeta självständigt. Det skulle även kunna ses som en fördel att någon högre upp i hierarkin 

fattar besluten då förutsättningarna för klienterna kan bli mer lika, än om varje enskild 

socialsekreterare skulle fatta de beslut som rör klienterna. Att resultatet visar att beslutsfattandet 

förflyttats högre upp i hierarkin, vilket innebär att detta inte längre ligger i socialsekreterarens 

händer, kan även förstås utifrån begreppet makt. Johansson (1992) beskriver det strukturella 

maktbegreppet, som handlar om en hierarkisk över- och underordning. Denna över- och 

underordning kan skapas i relationen mellan de anställda inom socialtjänsten. Han beskriver även 

det relationella maktbegreppet som syftar till att makt finns med i alla sociala relationer 

(Johansson 1992:87ff). Båda dessa sätt att se på makt kan förklara den förändring i 

beslutsprocessen som skett. Förändringar av strukturen och det sociala samspel som sker inom en 

organisation kan påverka hur maktpositioner fördelas inom en organisation. Detta i sin tur kan 

påverka vem som har befogenhet att fatta beslut.  

Att faktorer i samhället påverkar socialtjänstens arbetssätt som flera intervjupersoner uttryckt det 

kan förstås utifrån det organisationsteorin tar upp angående hur organisationen påverkas av yttre 

faktorer. Alltså, som Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) beskriver, hur samhällsnivån 

påverkar socialtjänstens struktur och socialsekreterarens sätt att arbeta. Vidare skapas på 

samhällsnivå nya politiska förutsättningar för vilken riktning det sociala arbetet får (Lindkvist, 

Bakka, Fivelsdal 2014:31). De förändringar som sker inom en organisation, som i detta fall 

beslutsfattandet, påverkas exempelvis i allra högsta grad av vilket politiskt parti som har makten 

i kommunen. Därmed kan förändringar, såsom omorganisationer, nya rutiner, strukturer och 

ansvarsuppgifter, ske i samband med exempelvis valet var fjärde år. Utifrån vad intervjuperson 1 

berättade, angående strömmar i samhället och hur dessa påverkar socialtjänstens arbete, går det 

att utläsa en viss maktlöshet och en känsla av att vad som beslutas i organisationen i slutänden 

ligger i händerna på politikerna. 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Avsikten med denna studie är att granska hur arbetet med uppföljning av tidigare placerade 

ungdomar fungerar och hur det påverkas av aktuella lagar och riktlinjer. Detta har undersökts 

genom halvstrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare i olika kommuner inom 

Stockholms län. 

I socialtjänstlagen står det tydligt att Socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer 

upp under trygga och goda förhållanden (SFS 2001:453). I Barnkonventionen står det dessutom 

angivet att barnets bästa alltid ska vara i fokus (Hammarberg 2006:34f). Samtliga 

intervjupersoner har pratat om att barnets bästa alltid ska vara i fokus och att det är en viktig del i 

deras sätt att arbeta. Flertalet av de intervjuade har även visat ett stort personligt engagemang för 

ungdomarnas behov och välmående. När informanterna beskrivit ungdomens behov har de 

tydliggjort att det är av stor vikt med kontinuerlig kontakt med ungdomen, vilket praktiseras 

inom samtliga socialkontor och är dessutom lagstadgat. 

Att arbeta med ungdomens omgivning och familj är enligt resultatet också en viktig del i arbetet 

med att uppnå ungdomens behov. Detta är en gemensam åsikt som samtliga intervjupersoner har 

lagt stor vikt vid. De använder sig av familjearbete som en av de vanligaste öppenvårdsinsatserna 

och menar att det är viktigt att utveckla och förbättra. Utifrån de lagar och riktlinjer som 

socialsekreterare har att anpassa sig till upplever samtliga intervjupersoner att de har utrymme att 

till stor del anpassa arbetet individuellt efter ungdomens behov. Handlingsutrymmet är av denna 

anledning stort, vilket resulterar i att arbetssätten kan se olika ut mellan kommuner och 

socialsekreterare. För socialsekreteraren kan detta dock innebära en krock mellan att anpassa sig 

till riktlinjerna och ungdomens individuella behov. Utifrån intervjupersonernas upplevelser kan 

handlingsutrymmet tolkas som både stort och litet och kan även vara både positivt och negativt 

för arbetssättet kring uppföljning. När det gäller beslutsfattandet anses handlingsutrymmet vara 

mycket litet och kan även ses som något negativt. Positiva aspekter med ett litet 

handlingsutrymme kan vara att riktlinjerna följs mer precist och att ungdomarna därmed får en 

mer lika behandling. Att handlingsutrymmet många gånger är stort kan utläsas av att 

intervjupersonerna beskriver att de har en frihet att tolka och anpassa arbetet efter ungdomens 

individuella behov. Ett stort handlingsutrymme leder till att de riktlinjer som ligger till grund för 

socialsekreterarnas arbete kan bli otydliga, vilket kan resultera i negativa effekter för 

ungdomarna. 
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Gemensamt hos alla intervjupersoner är att de anser att samverkan mellan olika instanser och 

myndigheter är en förutsättning för att arbetet med uppföljning ska fungera. Dock menar flera av 

de intervjuade att det förekommer stora brister i denna samverkan. De påtalar att det är något 

som ständigt behöver utvecklas, speciellt då det hela tiden sker förändringar av strukturen inom 

olika organisationer. I tidigare studier framgår att struktur är nödvändigt för att kunna skapa 

samverkan mellan olika organisationer. Även under intervjuerna har vikten av en tydlig struktur 

varit ett återkommande ämne. Alla informanter menar att struktur påverkar stabiliteten inom 

organisationen. Likväl menar de intervjuade att ett strukturerat arbetssätt är en grund för att 

arbetet ska fungera och för att organisationens mål ska uppnås. Informanternas beskrivningar 

stärks av organisationsteorin som också påtalar vikten av en tydlig struktur inom en organisation. 

Det som framkommit genom intervjuerna är att strukturen ser väldigt olika ut inom de olika 

kommunernas organisatoriska uppbyggnad, både gällande arbetsfördelning, auktoritetsfördelning 

och vilket arbetssätt som tillämpas. Det kan diskuteras hur detta påverkar socialsekreterarnas 

arbete men även ungdomarnas möjligheter att få det stöd de behöver. 

Genom att arbetssätten skiljer sig åt mellan de olika socialsekreterarna och inom de olika 

kommunerna påverkar detta hur arbetet med uppföljning går till. Vilken kommun en ungdom 

tillhör kan påverka på grund av att organisationen skiljer sig åt mellan kommuner. Även genom 

att olika socialsekreterare använder och tolkar riktlinjerna på olika sätt leder till att 

tillvägagångssätten ser olika ut. De insatser som används vid uppföljningen av en ungdom som 

varit placerad kan i och med detta se olika ut beroende på vilken socialsekreterare som är 

ansvarig för ärendet, vilket resultaten i denna studie visar på.  Målet med vården avseende en 

viss problematik kan vara detsamma inom olika kommuner men vägen dit kan se olika ut, till 

exempel genom att olika öppenvårdsinsatser tillämpas. 

Den tidigare forskning som berör ämnet uppföljning visar på att det finns stora brister inom 

området. En av studierna kritiserar socialsekreterarnas arbete och menar att de har en 

administrativ attityd och inte tar hänsyn till ungdomars känslomässiga behov. Något som nämns i 

studien är att det ofta sker ett abrupt avslut i relationen och kontakten mellan socialsekreteraren 

och ungdomen (Höjer & Sjöblom 2009:124). I Socialstyrelsens rapport framkom att eftervård 

inte alltid genomfördes, medan statens offentliga utredning visar på att ungdomar som tidigare 

varit placerade på behandlingshem ofta placerades på nytt. De tidigare studier som refereras till i 

denna studie visar på att arbetssättet kring uppföljning har varit bristfälligt och att det inte funnits 

några tydliga rutiner eller riktlinjer kring hur arbetet med uppföljning ska gå till. Genom att se till 

den tidigare forskningen i relation till denna studie kan både likheter och olikheter urskiljas. Den 
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tidigare forskningen är 5-10 år gammal och utifrån resultatet i denna studie kan det antas att det 

har skett en utveckling. Under intervjuerna har det framkommit att relationen mellan ungdom 

och socialsekreterare är betydande och att uppföljningen och eftervården idag anses viktig. Idag 

anses uppföljningen enligt intervjupersonerna vara en viktig del i hela behandlingsprocessen. 

Trots att intervjupersonerna uttryckt att uppföljningen fungerar bra har de poängterat vissa 

brister. Exempelvis att de ungdomar som är över 20 år och skrivs ut från en placering riskerar att 

inte få någon uppföljning eller eftervård då de inte längre hör till ungdomsenheten. Ytterligare en 

brist är den uttalade avsaknaden av samverkan mellan olika organisationer, som enligt 

intervjupersonerna skapar begränsningar i arbetet med ungdomar. 

I de tidigare studierna finns en tydlig tro hos forskarna om att arbetet med uppföljning kan 

förbättra ungdomens situation och ungdomens förutsättningar för att kunna leva ett självständigt 

liv. Att detta ämne har varit aktuellt under en längre tid kan vara en anledning till att det har skett 

en utveckling inom området. I denna studie framkommer att uppföljning är ett aktuellt ämne och 

intervjupersonerna menar att det är under fortsatt utveckling. Tidigare studier visar på vikten av 

att ha en fungerande uppföljning, vilket även har framkommit av resultatet i denna studie. En risk 

med att uppföljningen inte fungerar skulle kunna vara att ungdomen hamnar utanför systemet 

och får svårt att anpassa sig efter samhället regler.  

Vilket politiskt styre som dominerar i samhället kan förändras över tid, se olika ut i olika delar av 

landet och skilja sig åt på kommunnivå. Detta menar intervjupersonerna påverkar socialtjänstens 

arbete och strukturen inom organisationen. Politiken präglar även vilken riktning forskningen tar 

och därmed även hur frågor kring socialt arbete hanteras. Detta visar på att samhällsnivån är en 

viktig del att förstå för att förklara anledningen till att socialsekreterare arbetar på ett visst sätt. 

Utifrån detta påverkar politik och forskning hur arbetet med uppföljning av placerade ungdomar 

går till. 
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8. SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att intervjupersonerna har ett gemensamt synsätt vad gäller vilka delar 

inom uppföljningsarbetet som är viktiga. Exempelvis den kontinuerliga kontakten, ungdomens 

behov och familjearbete. En anledning till att synsättet är lika kan förklaras genom olika faktorer 

i samhället. Politiska åsikter och forskningen kring ungdomar är påverkansfaktorer som styr det 

tankesätt och perspektiv som socialsekreterare använder sig av i sitt arbete. Det är även den 

politiska nivån som till stor del påverkar vilka resurser och förutsättningar som socialtjänsten har 

att tillgå. Trots detta gemensamma synsätt visar resultaten på att arbetssätten kring uppföljning 

skiljer sig åt mellan de olika socialsekreterarna. Orsakerna till att arbetssätten ser olika ut beror 

på flera faktorer; till exempel vilka riktlinjer som används i de olika kommunerna samt hur 

intervjupersonerna tolkar dessa. Riktlinjerna påverkar vilket handlingsutrymme 

socialsekreterarna har och vilket utrymme deras egen personlighet och åsikter får. 

Handlingsutrymmet påverkas i sin tur av organisationens uppbyggnad och struktur. Detta är 

något som kan förstås utifrån att arbetsuppdelningen inom de olika socialkontoren skiljer sig åt. 

Något som även visat sig är att kommunernas storlek kan påverka socialsekreterarnas 

handlingsutrymme, då tillgången på resurser, antalet anställda samt hur organisationen är 

strukturerad skapar förutsättningar för vilken möjlighet socialsekreteraren har att utföra sitt 

arbete. 

 

Att arbetssätten mellan de olika kommunerna skiljer sig åt resulterar i att arbetet med uppföljning 

ser olika ut. Arbetssättet kan även skilja sig åt mellan socialsekreterare på samma socialkontor, 

beroende på hur riktlinjerna tolkas av respektive socialsekreterare. Vilket arbetssätt som är det 

bästa är svårt att avgöra då möjligheten finns att genom de olika arbetssätten uppnå samma mål. 

Även om målet uppnås kan vägen dit se olika ut, vilket i sig kan påverka ungdomen. Att olika 

socialsekreterare och kommuner arbetar på skilda sätt innebär alltså att ungdomar kan få olika 

förutsättningar för sin vård. 

 

Den tidigare forskning som finns inom ämnet visar på en bristfällig uppföljning när det gäller 

ungdomar placerade på behandlingshem. Resultatet i denna studie tyder på att det har skett en 

förändring av såväl synsätt som arbetssätt. Samtliga intervjupersoner använder sig av en 

kontinuerlig uppföljning av ungdomens ärende och alla har påtalat vikten av att 

uppföljningsarbetet fungerar och följs. Brister går fortfarande att urskilja men i det stora hela kan 
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slutsatsen dras att utvecklingen av arbetet kring uppföljning gått framåt. Detta är en slutsats som 

blivit synlig under studiens gång men som inte var avsikten att undersöka från början. Dock har 

detta resultat varit av vikt att belysa som en slutsats då det visar på att ämnet anses viktigt och 

relevant inom det sociala arbetet. 

 

Att studera hur uppföljningen går till utifrån organisationsteorin och teorin om gräsrotsbyråkrati 

har skapat en förståelse för hur organisationens uppbyggnad påverkar socialsekreterarnas 

arbetssätt och handlingsutrymme. Utifrån detta kan även ungdomens förutsättningar till stöd och 

hjälp från socialtjänsten förstås. Studiens resultat kan också förklara vilka faktorer som kan 

påverka uppföljningsprocessen. Allt från samhällsnivån i form av politiskt styre, till 

organisationsnivån bestående av chefer inom socialtjänsten, till socialsekreterarna i sin roll som 

gräsrotsbyråkrater och slutligen ungdomarna vars ärende kan påverkas av hela denna process. De 

slutsatser resultatet visar på är att arbetssättet kring uppföljning skiljer sig åt både mellan 

kommuner och inom en och samma kommun. Detta kan förklaras utifrån hur en organisation är 

uppbyggd, dess struktur och resurser. Det sociala arbetet präglas av både samhälleliga och 

organisatoriska faktorer vilket i slutändan kan påverka klienten. Resultaten som framkommit i 

denna studie kan identifieras i flera typer av organisationer och i samhällets alla hörn. Det är 

relevant att undersöka det sociala arbetet utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv för att 

förklara varför arbetssättet ser ut som det gör inom socialtjänsten men även inom andra 

organisationer. Att använda detta perspektiv skapar kunskap om organisationen, vilket resulterar 

i en förståelse för hur socialsekreterarna arbetar med uppföljningen av placerade ungdomar. 

8.1 Förslag till vidare studier 

Den tidigare forskningen har delvis fokuserat på ungdomarnas röster när det gäller hur 

uppföljningen efter tiden på ett behandlingshem går till, dock har denna forskning inte haft en 

organisatorisk utgångspunkt och inte heller utgått från riktlinjer som en påverkansfaktor. Den 

tidigare forskningen har även som tidigare beskrivits visat på stora brister när det gäller 

uppföljning. I denna studie har fokus varit på att förstå relationen mellan hur organisationens 

uppbyggnad och dess riktlinjer påverkar uppföljningen. Förslag till vidare forskning skulle därför 

kunna vara att studera ungdomars åsikter angående hur uppföljningen går till idag, för att ta reda 

på om samma förbättring som socialsekreterarna beskriver kan utläsas även ur ungdomarnas 

åsikter. 
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Då denna studie har granskat kommuner inom Stockholms län och hur arbetet med uppföljning 

ser ut där, är därför ytterligare ett förslag till vidare forskning att granska andra län i Sverige och 

göra en jämförelse. Ett exempel skulle kunna vara att granska hur det ser ut mellan olika län i 

norra och södra Sverige, i och med att sociala problem inom ett län kan se olika ut beroende på 

geografiskt läge, vilka städer som ligger lokaliserade inom länet och sammansättningen av 

invånare. 

8.2 Kritisk granskning 

Inledningsvis har vi utgått från olika delar av organisationsteori, bland annat har teorin om 

gräsrotsbyråkrati använts för att analysera det insamlade materialet. I efterhand kan vi se att 

materialet är relativt brett och därför hade ytterligare en teori kunnat tillämpas för att skapa en 

djupare förståelse för exempelvis familjearbetet och andra öppenvårdsinsatsers påverkan på 

arbetet kring uppföljning. Dock har de utvalda teorierna hjälpt oss att förklara ämnet uppföljning 

utifrån forskningsproblemet som ämnar undersöka riktlinjers påverkan inom organisationen. Vad 

vi hade kunnat göra är att presentera teorierna på ett integrerat sätt istället för att presentera dem 

var för sig, för att på så sätt ge läsaren en helhetsbild då teorierna är sammanflätade. Kanske hade 

en djupare analys av resultatet kunnat uppnås om teorierna hade använts integrerat. Dock har vi 

valt att presentera dem var för sig för att skilja på dem och på så sätt kunna tydliggöra hur de 

olika delarna inom teorierna kan användas i relation till resultatet. 

  

Det finns flera faktorer förutom organisationen som påverkar hur arbetet kring uppföljning går 

till, vilka bör medvetandegöras. Bland annat hur frågor rörande etiska aspekter, maktperspektiv, 

normer och fördomar kan tillämpas på ämnet. Dessa är faktorer som kan påverka hur 

socialsekreterare bedömer och tolkar en klients problematik samt fattar beslut. En faktor som har 

blivit synlig genom intervjuerna är att den tid som intervjupersonen varit arbetsverksam kan vara 

av vikt att ta i beaktande för att förstå hur respektive intervjuperson tänker och resonerar kring 

deras arbetssätt samt dess brister och utvecklingsmöjligheter. De ovan nämnda 

påverkansfaktorerna är av relevans för ämnet men vi har valt att inte ta hänsyn till dessa för att 

kunna fokusera på den organisatoriska påverkan på ämnet uppföljning. Dessa är därmed inte 

relevanta att ta i beaktande för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. 

 

Det förklaras under avsnittet trovärdighet och generaliserbarhet i metodavsnittet att kvalitativ 

liksom kvantitativ ansats kan ifrågasättas när det gäller trovärdighet. I denna studie har vissa 
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slutsatser dragits vilka grundar sig i resultatet som framkommit utifrån intervjuerna. Dock kan 

dessa slutsatser därmed ifrågasättas och möjligen inte till fullo anses trovärdiga eller visa på ett 

generaliserbart resultat.  

 

Enligt intervjupersonernas utsagor fungerar deras arbete med uppföljning av tidigare placerade 

ungdomar väldigt bra. Det finns tydliga rutiner kring arbetet och de intervjuade framhäver de 

positiva aspekterna av deras arbetssätt. Dock beskriver samtliga socialsekreterare att det finns 

utvecklingsområden som är viktiga att arbeta med. Trots de positiva aspekterna som framhävs 

visar alltså den övergripande beskrivningen av utvecklingsområden att ett flertal problem 

kvarstår. Detta visar på en kvarstående problematik inom arbetet med uppföljning. Att resultatet i 

denna studie visar på mestadels positiva aspekter av socialsekreterares arbete med uppföljning 

kan ifrågasättas vidare och granskas utifrån andra perspektiv.  
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BILAGA 1 

Lagar 

SoL 5:1 

1 § Socialnämnden ska 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn och ungdom, 

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom 

far illa, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga 

drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för 

att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en 

ogynnsam utveckling, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 

det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det 

egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas 

sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas 

sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2012:776). 

  

SoL 11:3 

3 § När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska en plan upprättas 

för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan). 

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska en plan upprättas 

över hur vården ska genomföras (genomförandeplan). 

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 

för. Lag (2012:776). 
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SoL 11:4 

4 § Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även om 

barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och ärendet avser vård 

av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som 

socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet. 

Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet 

eller om ärendet annars flyttas över. Lag (2003:407). 

4 b § Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 

familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd 

men samtycke till sådan åtgärd saknas. Lag (2012:776). 

4 c § Vid en uppföljning enligt 4 a eller 4 b § får nämnden ta de kontakter som anges i 2 § första stycket 

och samtala med barnet i enlighet med 10 § tredje stycket. Uppföljningen ska avslutas senast två 

månader från det att utredningen som gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller 

placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 

§ första stycket. 

Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda 

respektive avsluta uppföljningen. Lag (2012:776). 

Socialtjänstförordningen 3:4 

4 § Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det 

sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. 

(2001:937) 

Barnkonventionen 

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än 

något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 

fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P4_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P4_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P10S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P10S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P1S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P1S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K11P1S1
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

  
● Kan du berätta hur ni arbetar med uppföljning? 

● Vad har ni respektive behandlingshemmen för ansvar för arbetet med uppföljning? 

● Finns ett samarbete mellan er, behandlingshemmen och ungdomen? 

● Hur skiljer det sig åt i arbetet med uppföljning beroende på om det rör någon som är under 18 år 

respektive över 18 år? 

● Har ni kontinuerlig kontakt med ungdomen under placeringen? 

● Vilka öppenvårdsinsatser använder ni efter en placering? 

● När släpper ni ungdomen och hur går det till? 

  

● Vilka riktlinjer har ni att följa då det gäller uppföljningen? Kommunens egna / Socialstyrelsens / 

Lagar ? 

● På vilket sätt använder ni riktlinjerna? 

● Är riktlinjerna tolkningsbara? 

● Använder ni er av vårdplan? Genomförandeplan? Ingår uppföljning i den? 

  

● Hur uppfattar du din frihet vad gäller att påverka ert sätt att arbeta med uppföljning? 

● Vem/vilka står bakom er på socialtjänsten och påverkar era beslut? 

● Finns det något som begränsar ditt arbete? 

● Är du nöjd med ert sätt att arbeta? 

● Hur skulle arbetet med uppföljningen kunna utvecklas? 

  

  

 

 

 


