
 

 

Inledning 

 

Efter många år som deltagare inom sfären socialt arbete vill jag berätta lite om vad jag varit 

med om och några insikter jag skaffat mig under dessa 45 år. Jag vill också berätta om olika 

händelser inom sfären som påverkat mig att ibland byta perspektiv och ibland har varit en stor 

källa till utveckling och växt både hos mig och andra. Detta utan att förhäva mig eller kritisera 

andras eller mitt eget agerande, bara göra några konstateranden. 

1976 i februari blev jag och min fru familjehemsföräldrar till min då 13-åriga lillasyster. Min 

mamma dog efter en tids sjukdom. Min pappa hade omkommit i en arbetsplatsolycka fem år 

tidigare. Min mamma hade på sin dödsbädd uttalat att Kerstin, min lillasyster, skulle bo hos 

oss. Ja, det var då det började, min och min hustrus sociala engagemang och så småningom 

även våra tre barns deltagande i detta sociala samhällsengagemang.  

 

Lite om min bakgrund 

 

Jag är uppväxt tillsammans med fem syskon på ett torp i ett litet brukssamhälle i hjärtat av 

Närke under femtio och sextiotalet där framtiden var given alltefter klass och social status. 

Torparungar av manligt kön var avsedda för att bli arbetare på brukets sågverk eller någon 

annan syssla som fanns tillgänglig inom brukets verksamhet. När jag var 32 år hade jag efter 

många om och men lyckats ta mig till Örebro och Socialhögskolan där. Jag blev klar 

socionom i januari 1989. Att det tog så många år att gå klart min socionomutbildning kommer 

att framgå av texten om du som läsare är intresserad och fortsätter läsa i boken. 

 

En enkel metod att placera barn i fosterhem. 

 

Kerstin flyttade till oss några veckor innan mamma dog. Det var min äldsta bror Bo som var 

med mamma när hon var beredd att lämna jordelivet. Ja, beredd var hon nog inte riktigt. Hon 

hade nog velat se både barn och barnbarn växa upp. Men så blev det inte. Nu bestod vår lilla 

familj av Gull-Britt, jag och våra två barn Carolina och Kerstin. Fast Kerstin kändes inte som 

vårt barn. Hon var ju min lillasyster så det var inte mer med det. Kerstin flyttade efter ett par 

år till min äldsta bror Bo och hans hustru Inger. Efter en tid var det dags för Kerstin att flytta 

ännu en gång. Nu skulle hon gå i gymnasiet i Hallsberg där hon fick en egen lägenhet och 

tillgång till sin moster Ingas omvårdnad. På så vis klarade sig Kerstin ut i livet och är både 

lyckligt gift och mor till två nu vuxna barn. Bra. 



 

 

 

Ett par veckor efter att Kerstin flyttat till oss så kom en dag en kostymklädd man cyklandes 

med en portfölj på pakethållaren. Jag var för tillfället ute i vår trädgård och snickrade på vår 

nya garagebyggnad. Den kostymklädde mannen parkerade cykeln mot vår postlåda och kom 

fram till mig frågandes om jag var Börje Lindberg. Jaha sa jag. Han fortsatte med att 

presentera sig som Olle Johansson och sa att han kom från kommunen. Han ville att vi skulle 

gå in en stund för jag skulle underteckna ett papper. Visst, vi gick in i köket och jag skrev på 

pappret. Nä jag skrivit på papperet sa han ”Nu har du blivit vårdnadshavare för din lillasyster 

och ni får använda hennes barnpension till uppehället”. Jaha, så var det med det. Efteråt fick 

jag veta att mannen i kostymen kallades för ”Socialolle”. Vi sågs aldrig mer ”Socialolle” och 

jag. Men det var som det var på den tiden. På det sätt min lillasyster placerades hos oss då är 

nog den äldsta metoden att genomföra en familjehemsplacering jag träffat på. Jag tror inte att 

”Socialolle” hade några andra tankar om hur det skulle gå för min lillasyster eller om han 

skulle göra någon form av utredning på det blivande familjehemmet. Det var i alla fall mitt 

första möte med socialtjänsten. Det skulle bli många fler möten men det förstod jag inte då 

men det är om dessa möten som den här boken delvis handlar om. Alla trender och ideologier 

som genom alla år genomsyrat socialtjänstens sätt att möta människor som är beroende av 

dem. Framförallt barn och ungdomar som varit placerade i familjehem och som gått olika 

öden tillmötes.  

 

En annan metod att göra en familjehemsplacering.  

 

Den andra gången jag kom i kontakt med familjehemsvård som verkligen kunde engagera mig 

var på sommarlovet efter min första praktikperiod på en socialförvaltning. Året var 1983 och 

det började närma sig juni månad och sommarlov. Jag hade dock blivit lovad att vikariera som 

fältassistent över sommaren. Det blev dock så att jag jobbade kvar ända fram till februari 

1984.  

 

En dag i början av juni fick jag frågan om jag och Gull-Britt ville ta emot en pojke på femton 

år. Det var min praktikhandledare Johanna som frågade mig på en fikarast på kontoret. 

Pojkens mamma var lovad plats på ett behandlingshem och pojken behövde någonstans att bo. 

Efter modigt övervägande tillsammans med Gull-Britt så sa jag ja. Johanna kom med pojken 

en fredagskväll och överlämnade honom i vår vård. Pojken stannade i drygt åtta månader för 

att sedan flytta till en familj i grannbyn där han hade träffat en jämnårig flicka som han blivit 



 

 

tillsammans med. Han flyttade in hos flickans familj och bodde där under sitt första 

gymnasieår. Det gick bra för pojken och gör så fortfarande.  

 

Det var inte mycket krångel med familjehemsutredning och sån där byråkrati. Inte alls. Min 

praktikhandledare skrev ut en fosterlega som det hette på den tiden. Vi fick ett litet arvode och 

omkostnad. Det är det som då kallades för fosterlega. Några gånger fick vi frågan från 

socialförvaltningen om hur det fungerade för oss att vara fosterföräldrar. Vi svarade att det 

gick riktigt bra. Och det gjorde det.  

 

En mycket viktig kunskap både Gull-Britt och jag fick med oss från den gången fick vi från 

Johanna, min praktikhandledare. Hon sa till oss att det är lika viktigt att välja socialsekreterare 

som att välja det barn eller ungdom som man ska ta emot. Vi förstod nog inte då vad hon 

menade men det fick vi lära oss så småningom när vi tog emot fler barn och ungdomar. Och 

den kunskapen har vi använt oss av både som familjehem, egna företagare inom 

konsulentstödd familjehemsvård och i utbildningar som vi anordnat. Barnets socialsekreterare 

och familjehemsföräldrarna behöver kunna samarbeta på ett bra sätt. Ha ett bra dialektiskt 

förhållande till varandra. Detta är superviktigt att komma ihåg när man som socialsekreterare 

ska placera ett barn eller ungdom i ett familjehem. Eller om man är familjehem så är det 

viktigt att fundera på om man faktiskt kan samarbeta på ett bra sätt med den socialsekreterare 

som tänker placera en liten människa i mitt hem. Likaså är det viktigt att 

familjehemskonsulenten som får en förfrågan om lämpligt familjehem till ett barn eller 

ungdom funderar över möjligheten att kunna samarbeta med just den socialsekreteraren och 

hur den socialsekreteraren passar det familjehem som familjehemskonsulenten har för avsikt 

att presentera som mottagare av barnet/ungdomen. Fungerar alla bra tillsammans runt 

barnet/ungdomen finns det en bra grund för att placeringen blir lyckad. Ja, det var bara ett litet 

konstaterande.  

 

En tredje metod att göra en familjehemsplacering.  

 

I januari 1984 påbörjade Gull-Britt sin första termin på Socialhögskolan i Örebro. Vi hade fått 

som idé att hon nu skulle studera och jag vara hemmaarbetande familjehemspappa. Även om 

pojken som kommit till oss i juni förra året skulle flytta så tänkte vi att vi kunde ta emot 

någon annan ungdom som behövde en extrafamilj för ett tag. Vi skulle på så sätt få en 

inkomst i form av ett arvode och en av oss fick ta studielån. Så skulle vi klara av att studera 



 

 

och då kunna vara hemma hos våra egna barn så mycket som möjligt. Och det funkade, både 

bra och mindre bra ibland. 

 

Jag ringde runt till olika kommuner och erbjöd våra tjänster som familjehem. Vi ville ta emot 

främst tonåringar. Ja, det var vad jag ville, inte Gull-Britt. Hon ville helst ta emot småbarn. 

Det som jag hade emot att vi skulle ta emot småbarn var att jag visste med mig att jag inte 

skulle klara av att lämna tillbaka dem om deras biologföräldrar kunde ta hand om dem. Det 

skulle inte fungera känslomässigt för mig.  

 

I alla fall fick vi napp från Örebro kommun. En femtonårig pojke med ett tvåårigt 

narkotikamissbruk behövde komma ut på landet. ”Ut på landet” var ett allmänt utryck på den 

tiden. Många som aldrig bott på landet trodde att det inte fanns narkotika på landet. I staden 

fanns allt elände. Komma ut på landet gjorde människor hela. Trodde man på den tiden. Så 

var det givetvis inte. I Svartå där vi bodde fanns allt i narkotikaväg av det som fanns i en stad. 

 

Information om pojken fick vi via telefon av en socialsekreterare som samtidigt tog emot lite 

uppgifter om oss. Hon sa att hon hade fått referenser av min tidigare praktikhandledare. Vi 

behövde aldrig skriva på något avtal eller svara på frågor om något annat viktigt. 

Socialsekreteraren kom med pojken en eftermiddag i mars. Han stannade i tre veckor. På den 

tiden hann han med att göra inbrott i kiosken, knycka grannens två cyklar och lite annat ofog. 

Socialsekreteraren som placerat grabben hos oss blev sjukskriven dagen efter placeringen. 

Hon ringde faktiskt och talade om att hon aldrig mer skulle jobba med socialt arbete utan hitta 

andra vägar i livet. Ja, så var det med det. Pojken fick en annan socialsekreterare som nog 

insåg pojken behov. Hon skickade honom med flyg till Norrland. Det fanns ett superbra 

behandlingshem där som skulle jobba med pojken. Behandlingshemmet körde med en 

behandling som kallades ”Hasselametoden”. Vad jag fick höra då om Hasselametoden av 

pojkens socialsekreterare var att på ett Hasselahem plockar man ned den intagnes självkänsla 

och identitet för att i långsam takt bygga en ny liten människa med ny identitet och stark 

självkänsla. Alltså först knäcka grabbarna och sen bygga upp dom igen. En form av 

pennalism? 

 

 

 

 



 

 

Svartåhemmet och nya sätt att placera barn o ungdomar i familjehem. 

 

I maj 1984 ansökte vi om tillstånd att bedriva Hem för Vård eller Boende. Fast vi var ju bara 

ett familjehem som fick ett arvode och en omkostnad. Vi startade aldrig företag. Men det var 

så på den tiden att socialtjänstlagen föreskrev att om familjehemmets inkomst till största delen 

kom från familjehemsverksamheten så skulle familjehemmet ha ett tillstånd från 

Länsstyrelsen att bedriva Hem för Vård eller Boende. Vår största inkomst kom ju från arvodet 

som vi fick för att ta emot barn och ungdomar i vårt hem. 

 

Vi fick vårt tillstånd. Två platser för barn 0 – 18 år. Men vi fick inte blanda ungdomar och 

småbarn, inte heller ungdomar med olika problem som t.ex. missbruk eller vanliga 

psykosociala problem. Vi var tvungna att föra journal över bland annat in och utskrivning. 

Socialkonsulenten på länsstyrelsen tyckte det räckte med att vi noterade vilket datum de 

flyttade in och ut. Inget annat. Mellan åren 1984 och 1993 hade vi femton tonåringar och 

några småbarn boende hos oss i olika omgångar. Aldrig mer än två i taget förutom någon 

enstaka period. En del gick det bra för, andra gick det mindre bra för.  

 

När vi hade ett tillstånd för att bedriva HVB-vård så behövde inte kommunerna göra några 

utredningar på oss. Vårt tillstånd borgade för att vi var av god kvalité som familjehem. Det 

var ändå några kommuner som gjorde utredningar i alla fall. T.ex. Göteborgs kommun. 

 

Handläggarna från Göteborg var väldigt duktiga. De gjorde en utredning som de kallade för 

Källvestens djupintervju. De hade en flicka på femton år som de ville placera hos oss. Enligt 

djupintervjun så passade vi precis in för att ta emot den femtonåriga flickan. Hon kom 

tillsammans med sin socialsekreterare en dag i juni. Hon stannade i över ett år innan hon 

rymde tillbaks till Göteborg. Jag vet att hon fick med sig mycket kunskap om sig själv och lite 

bättre självförtroende än när hon kom till oss. Både jag och Gull-Britt undrar hur det gick för 

henne senare i livet.   

 

Göteborgs kommun hade egna avtal som vi fick skriva på som reglerade både arvode och 

omkostnad. Dessutom fanns många rader i avtalet vad som vi skulle göra och hur vi skulle 

bete oss mot flickan. Flickans socialsekreterare kom en gång i månaden med tåg till Degerfors 

där jag hämtade henne för färd hem till oss. Vi fick handledning och hon träffade även flickan 

för ett enskilt samtal.  



 

 

 

Efter att flickan rymt tillbaka till Göteborg fick vi från Göteborgs kommun ett erbjudande om 

att flytta ned och bli anställda som familjehem åt Göteborgs kommun. De tyckte väl att vi var 

bra på det där med att bemöta barn och ungdomar. Vi fick betald tågbiljett för oss och våra då 

två barn, Carolina och Daniel. Vi fick titta på ett stort hus i ett fint område i Göteborg och vi 

hade väl för avsikt att nappa på erbjudandet. Vi åkte hem och funderade. Samtidigt fick vi 

reda på att vi var med barn. Vi väntade vårt tredje barn, Emilie. Så det blev inget av med en 

flytt till Göteborg. Och väl var väl det. Vi fortsatte att ta emot ungdomar i vårt hem i Svartå 

och alternera med att studera till socionomer på Högskolan i Örebro. Livet gick sin gilla gång. 

 

Ungdomar kom och gick i vårt hem. Socialsekreterarna följde med ungdomarna på ett 

studiebesök och sen var det bara att säga ja eller nej från båda sidor. För det mesta gjordes 

inga familjehemsutredningar. Vi hade ju vårt HVB-tillstånd. En gång om året kom två 

konsulenter från Länsstyrelsens Sociala enhet hem till oss. Vi bjöd på kaffe och sockerkaka. 

Allt var frid och fröjd.  

 

När en stadsdelsförvaltning i Stockholm utredde oss. 

 

I oktober 1987 fick vi en förfrågan om att ta emot ett litet barn från en stadsdel i Stockholm. 

Två familjehemssekreterare ville komma till oss för en eventuell utredning. De skulle göra 

utredningen om de fann att vi vid första anblicken kunde anses som lämpliga att ta emot ett 

barn som var under två år. Jodå, det kom en man och en kvinna i taxi. De hade åkt tåg till 

Hallsberg och därifrån tagit sig vidare hem till oss i taxi. Vi bjöd på kaffe och macka. Vi 

pratade en stund och de beslöt sig för att vi nog kunde bli bra extraföräldrar till en liten pojke 

på ett och ett halvt år. Så då bestämde de sig för att göra en längre intervju som skulle ligga 

till grund för en familjehemsutredning. Gull-Britt och jag fick gå in i varsitt rum med varsin 

familjehemssekreterare. Vi svarade på frågor i närmare två timmar och efteråt åkte de båda 

utredarna hem till Stockholm. Efter ca två veckor kom det en sammanställning av vår 

familjehemsutredning.  

 

Av bedömningen i sammanfattningen framgick det att vi passade alldeles utmärkt för att ta 

emot små barn. Jag kommer inte ihåg hur de hade motiverat det men vi passade i alla fall in 

på det behov de hade av att placera ett litet barn hos oss. I vilket fall så hörde vi inget mer från 



 

 

dem. Det blev alltså ingen placering. Det var den andra gången vi blev djupintervjuade. Det 

skulle bli fler gånger.  

 

När vi skulle bli jourhem till Askersunds Kommun. 

 

Någon gång i januari 1988 fick jag ett samtal från en familjehemssekreterare i Askersunds 

kommun. Hon förklarade för mig att kommunerna, Askersund, Hallsberg och Laxå, hade för 

avsikt att gemensamt ordna med ett jourhem och Askersunds Kommun hade fått i uppdrag av 

de andra två att rekrytera en lämplig familj. Hon frågade om vi var intresserade. Jag lovade 

återkomma inom kort när jag pratat med Gull-Britt. 

 

Någon dag senare ringde jag tillbaka och talade om att vi var intresserade. Jaha, då var det 

dags för nästa familjehemsutredning. Det kom två utredare och intervjuade oss i var sitt rum. 

Intervjun tog väl ett par timmar i anspråk. De båda utredarna reste tillbaka till Askersund och 

sedan hörde vi inget mer från dem. Jo, någon månad senare ringde en annan socialsekreterare 

från Askersund och frågade om vi ville ta emot ett litet barn för uppväxtplacering. När jag 

ändå hade någon handläggare från Askersund på telefon så tänkte jag att jag kan passa på att 

fråga om den familjehemsutredning som de påbörjat hade resulterat i att vi skulle bli jourhem. 

Hon svarade att hon inte visste något om detta men att hon lovade att återkomma. Det gjorde 

hon aldrig. Efter en tid ringde jag till Askersunds kommun och frågade om vi kunde få en 

återkoppling på den intervju de gjort med oss. Jag fick svaret att det inte fanns något 

dokumenterat om någon intervju. Så var det med det.  

 

En Stadsdel i Stockholm gör sig åter besväret att åka till Svartå för att träffa oss. 

 

Ja, den här gången gjorde de på ungefär samma sätt som de gjorde den första gången men 

med den skillnaden att de nu ville placera en tonårskille som behövde komma bort ifrån 

storstan. Nu hade vi två pågående placeringar från Örebro kommun men vi tyckte nog att det 

kunde passa bra med en tredje ungdom. Det tyckte handläggarna från Stockholm också. De 

skulle åka hem och sammanställa intervjun och skriva en utredning. Vi fick utredningen på 

posten några veckor senare. Av utredningen så framgick det att vi skulle passa alldeles 

utmärkt till att ta emot en tonårskille. Det gjorde vi dock inte. Vi hade redan två ungdomar 

boendes hos oss och enligt vårt HVB-tillstånd så fick vi bara ta emot två ungdomar samtidigt. 

Vi gjorde då en ansökan till Länsstyrelsen om att utöka antalet ungdomar som vi skulle kunna 



 

 

ta emot. Länsstyrelsens socialkonsulenter tyckte dock att vi hade för stor arbetsbörda då vi 

samtidigt som vi båda läste sista terminen på socionomutbildningen hade köpt ett stort hus 

med stora renoveringsbehov och hade tre egna barn att ta hand om. De tyckte att det räckte för 

oss att ta emot två ungdomar. Då blev jag arg och sa upp vårt tillstånd. Det tyckte 

Länsstyrelsens socialkonsulenter var bra för lagtexten i SoL var nu ändrad så vi behövde inget 

tillstånd längre. Nu kunde vi alltså med placerande kommuners gillande ta emot vilka och hur 

många barn och ungdomar som fick plats hemma. Så var det med detta.  

 

Vårt sista uppdrag som familjehem. 

 

I januari 1989 tog jag och Gull-Britt våra socionomexamina. Vi hade fortfarande att par 

ungdomar placerade men vi gick båda ut och jobbade på varsin socialförvaltning. När de 

ungdomarna hade flyttat ut avslutade vi vår familjehemsera med att ta emot en syskongrupp 

på tre barn. Tre flickor från Kosovo, 8 månader, 2 år och en flicka på 5 år. Gull-Britt hade 

börjat en socialsekreterartjänst i Degerfors och en morgon när hon kom till jobbet så satt de 

här flickorna på trappen till socialförvaltningen. Det fanns ingen annan råd för chefen än att 

be Gull-Britt att ta med sig dem hem. Ingen familjehemsutredning den här gången heller men 

Gull-Britt var ju känd för vår uppdragsgivare. De stannade hos oss i ungefär tre månader. 

Sedan fick flyktingar från Kosovo amnesti och då tillfrisknade flickornas föräldrar och hela 

familjen kunde återförenas och ordna sig en bra tillvaro i Sverige. Det blev ett lyckligt slut på 

den historien och på vår familjehemsverksamhet som nu kunde läggas till historien. Skönt. 

 

Konsult, familjehemskonsulent och handledare. 

 

Första oktober 1996 blev jag utbränd på jobbet. Ja, faktiskt riktigt dålig var jag. Jag hade efter 

socionomexamen jobbat på en socialförvaltning i en kommundel i Örebro som fältassistent, 

familjebehandlare och flyktingmottagare. Efter ett par år fick jag erbjudande om att börja som 

föreståndare på ett skolhem för pojkar 13 – 18 år. Jag nappade på erbjudandet så i januari 

1992 började jag min tjänst som föreståndare för Stiftelsens HVB-hem. Jag visste inte vad jag 

gav mig in på, men hade jag vetat det så hade jag nog ändå tagit jobbet. Det var många lik i 

garderoben på detta gamla skolhem. Jag gjorde mig av med många av liken, alla utom ett. Jag 

införde ny behandlingsmodell som byggde på systemisk familjeterapi, skapade en ny skola 

som gjorde stora framgångar pedagogiskt och byggde upp HVB-hemmets ekonomi. 

Stiftelsechefen gav mig mycket beröm och jag jobbade ännu hårdare tills jag en dag föll ihop i 



 

 

någon slags utmattningspose. Det var den första oktober 1996. Jag var sjukskriven till den 15 

mars 1997. Under min sjukskrivningsperiod hade jag fått möjlighet att registrera en enskild 

firma, EB-Konsult, och söka och få beviljat starta eget bidrag. Och var man arbetslös och gick 

på A-kassa så kunde man söka starta-eget-bidrag. Så var det på den tiden. HVB-hemmet la 

Stiftelsen ned på grund av att de hittade ingen lämplig person som kunde ta tjänsten som 

föreståndare. Nu var jag konsult inom socialt arbete. Det ni, det tyckte jag var väldigt fint. 

 

Mitt första uppdrag som konsult fick jag av Degerfors kommun och arbetsförmedlingen. 

Uppdraget bestod i att jobba med personlig utveckling av människor som var arbetslösa. Ett 

mycket lärorikt och intressant uppdrag. Samtidigt fick jag ett uppdrag från min tidigare 

arbetsgivare, ”Stiftelsen”. Stiftelsechefen ringde en dag och undrade om jag kunde vikariera 

på ett annat HVB-hem som höll på att gå omkull. Chefen på det hemmet hade bara inte 

kommit en dag. Han hade sagt upp sig själv med omedelbar verkan. Jag tog uppdraget på 

konsultbasis med ett avtal om max tre månader. Jag hade fått bra snurr på verksamheten när 

tre månader hade gått och då hade Stiftelsechefen ordnat fram en person som skulle anställas 

permanent som föreståndare. Då fick jag fler uppdrag från ”Stiftelsen”. Nu bestod uppdraget 

av att samtala med ungdomar som var placerade i ”Stiftelsens” familjehemsverksamhet. Här 

lärde jag mig att alla familjehem inte är familjehem av goda moraliska skäl. Kanske mer av 

ekonomiska skäl. Jag kom lite i konflikt med min uppdragsgivare och nästa uppdrag skulle 

göra konflikten större. 

 

Nästa uppdrag. 

 

”Stiftelsen” hade många familjehem och många uppdrag från olika kommuner. Bland annat så 

hade de fått i uppdrag att ordna familjehem till en 15-årig flicka från en Norrlandskommun. 

Flickan blev placerad i ett familjehem i utkanten av Örebro. När hon bott där några månader 

ville biologföräldrarna få hem sin flicka. De gjorde en hemställan hos kommunen om att 

flickan skulle få flytta hem. Kommunen frågade ”Stiftelsen” om de kunde utreda 

biologföräldrarna för att säkerställa om de kunde ta hand om sin flicka. Jag fick uppdraget 

från ”Stiftelsen” att åka hem till biologföräldrarna och utreda dem. Dumma jag. Helt oetiskt. 

Men det förstod jag inte då.  

 

I vilket fall så åkte jag hem till biologföräldrarna och gjorde en lång intervju med dem. Jag 

åkte hem och skrev min utredning som visade att biologföräldrarna visst kunde ta hem sin 



 

 

flicka. Jag fann att biologföräldrarna var mycket kompetenta. Jag lämnade utredningen 

tillsammans med en faktura till ”Stiftelsens” Vice VD. Hon skällde ut mig och sa att skrev jag 

inte om utredningen så att den visade på att flickan behövde fortsatt familjehemsvård så skulle 

hon se till att jag inte fick betalt för fakturan. Här bröts ”Stiftelsens” och min relation och jag 

fick hitta mig en ny uppdragsgivare, och det gjorde jag rätt så snart. 

 

Konsultavtal med två företag. 

 

Under sommaren 1997 hade jag gjort ett utskick till både företag och organisationer vars 

verksamhet innefattade socialt arbete. Jag fick napp från en företagare i Örebro. Ola. Han var 

socionom som jag men hade jobbat några år längre med socialt arbete än jag hade gjort. Han 

hade även startat ett aktiebolag vars verksamhet gick ut på att rekrytera, utreda och handleda 

familjehem. Han hade även en gammal kompis som hette Mats, även han en mycket mer 

erfaren socialarbetare än jag hunnit bli. De båda skulle bli mina nästa uppdragsgivare. Jag 

skulle få uppdrag som familjehemskonsulent på konsultbasis. Det fick jag också. Många 

uppdrag. På den tiden var inte kommunernas socialtjänst så värst uppdaterade på vad en 

enskild uppdragstagare fick göra av myndighetsutövning. De flesta uppdrag vi fick var att 

utreda ett lämpligt familjehem till ett lämpligt barn/ungdom. Placera i familjehemmet och i 

stort sett utföra allt det som gällde både myndighetsutövning och det som nu är lagstadgat och 

håller på att förtydligas i Socialstyrelsens förordningar att vi som jobbar i en konsulentstödd 

enskilt företag får utföra. Nämligen stöd, handledning och utbildning till familjehemmen. 

Socialnämnden i de flesta kommuner som vi fick uppdrag från ville att vi skulle ha samtal 

med den placerade och rapportera in till den placerades handläggare hur hen trivdes, 

behandlades av familjehemsföräldrarna o.s.v. Vi familjehemskonsulenter blev som extra 

myndighetspersoner som våra uppdragsgivare kunde kräva nästan vad som helst av. Ungefär 

som ”You named it, we got it”. Visst funderade både Ola, Mats och jag på om det verkligen 

var så här det skulle gå till, men vilken myndighet eller organisation vi än pratade med såg 

inget fel i det rådande förhållandet. Särskilt ”icke vinstdrivande Stiftelser”, vilka var de som 

först började med sådan här verksamhet, tyckte att de nog skulle agera som 

myndighetspersoner i sin verksamhet. Det är sorgligt, men så var det. Det var en himla oetisk 

röra.  

 

 

 



 

 

 

Juni 2001 – klar med min handledarutbildning i psykosocialt arbete. 

 

I januari 2001 påbörjade jag min sista termin på en treårig Handledarutbildning i psykosocialt 

arbete på Sköndals Högskola i Stockholm. Jag började då förstå vad Psykosocial handledning 

egentligen var och hur svårt det är att både vara en familjehemsförälders 

familjehemskonsulent och samtidigt handleda familjehemsföräldern. Min uppsats som skulle 

bli mitt examensarbete skulle handla om hur man kunde göra för att få de båda olika rollerna 

att fungera tillsammans. Jag lyckades inte i min uppsats bevisa att de båda rollerna kan 

fungera tillsammans till samma familjehem. Jag har ännu inte i dag lyckats få ihop dem. Men 

uppsatsen och den utveckling som jag gick igenom som blivande handledare gjorde att jag 

fick förändra mycket i min profession som både familjehemskonsulent och Handledare i 

psykosocialt arbete. Jag kommer att återkomma längre fram i texten om detta.  

Nedan ett litet exempel från verkligheten om hur tokigt allt kan bli om inte alla har sin roller 

klara. 

 

Klara 15 år. 

 

Under våren 1999 fick vi en förfrågan om ett familjehem till en 15-årig flicka, Klara. 

Förfrågan kom från en Värmlandskommun. Enligt socialsekreteraren som ringde till Ola 

behövde Klara ett familjehem med mycket fasta rutiner men framför allt så behövde hon 

mycket kärlek och värme. Det var ungefär så de flesta socialsekreterare beskrev barnens 

behov på den tiden. Ola la ut förfrågan till mig och jag ringde upp Märta, vi kan kalla 

socialsekreteraren så. I telefon enades Märta och jag om att jag skulle komma till hennes 

kontor och träffa Klara så att jag fick en uppfattning om hennes behov. Den kunskap som det 

mötet skulle ge mig skulle göra det lättare för mig att hitta ett lämpligt familjehem till henne. 

Jag gjorde så. Vi träffades på Märtas kontor, Klara, jag och Märta. Klaras mamma var inlagd 

på behandlingshem och pappan brydde sig inte så värst mycket om vad som skulle hända med 

henne. Han kanske inte orkade bry sig, vad vet jag? 

 

I vilket fall så frågade jag en ensamstående kvinna, Ulla, om hon kunde tänka sig att ta emot 

Klara. Visst, det skulle hon kunna göra. Ulla jobbade som kommunal dagmamma med många 

små barn hemma på dagtid i sitt hus. Ulla bodde i ett litet samhälle i norra delen av Örebro 

län. Hon hade rum över och hade tidigare varit familjehem så hon hade en bra erfarenhet. Jag 



 

 

hade gjort en familjehemsutredning på Ulla enligt dåtidens alla regler. En riktig Kälvestens-

utredning. Så fick det bli. Jag ringde Märta och förklarade att Ulla kan ta emot Klara. Jag 

skickade familjehemsutredningen till Märta och hon tyckte att det såg mycket bra ut. Jag 

hämtade Klara en solig vårmorgon på socialkontoret hos Märta och placerade Klara hos Ulla 

samma dag. Klara började skolan i sin nya hemkommun och jag var med på alla skolmöten 

som hennes klassföreståndare kallade till. Jag var med i stället för Ulla, för Ulla kunde inte 

lämna dagbarnen själva för att gå på ett möte med skolan. Jag blev ställföreträdande 

familjehemspappa. 

 

Vad jag hade åtagit mig att utföra i det här ärendet vad det nog ingen som riktigt visste. Enligt 

minauppdragsgivares standardavtal fanns inget särskilt beskrivet om vad 

familjehemskonsulenten skulle göra mer än att ge stöd och handledning till familjehemmet. 

Dessutom skulle jag ha jour dygnet runt så att familjehemsföräldrarna skulle kunna ringa om 

de behövde det. Det var nog mer uppdragsgivarens outtalade förväntningar på mitt uppdrag 

som styrde vad jag till sist gjorde. I vilket fall var Klara en tjej som var van att få som hon 

ville i de flesta sammanhang och i september samma år fick hon en fix idé om att hon skulle 

skaffa sig en ridhäst. Det tyckte Märta var en utmärkt bra idé. Hon och Klara lyckades 

övertala både mig och Ulla om att det nog skulle vara en utmärkt hobby för Klara. Bara hon 

fick en häst att rida på så skulle lyckan vara gjord.  

 

Det fanns ett stall med ridskola alldeles intill där Ulla bodde. Långt upp i Värmlandsskogarna 

fanns en hästägare som glatt hyrde ut ridhästar till intresserade. Så en vacker dag i början av 

oktober kom en hästtransport med en stor svart häst som blev inkvarterad i Ullas grannes stall. 

Avgiften för stallplats och foder betalade Märta ur kommunens kassa för socialbidrag. 

Ridskoleavgiften betalade Ulla med en del av det hon fick i omkostnadsersättning från 

Mellansvenska familjehem. Nu var allt frid och fröjd – ett litet tag.  

 

Hästen och stallet blev nu Klaras stora projekt. Det var så stort för henne att hon började 

skolka. Hon var mer i stallet än hemma. Till skolan gick hon bara ibland. Det här blev ett 

problem. Ulla ringde mig en dag och sa: 

- Du Börje, ägaren till stallet ringde mig i dag. Hon tycker att Klara inte sköter om sin 

häst ordentligt, dessutom måste vi köpa mer foder för det börjar ta slut.  



 

 

- Jaha sa jag. Vi får väl höra med Märta vad vi ska göra. Jag vet inte. Du måste försöka 

få iväg henne till skolan. Det kan ju inte fortsätta så här. Hon kommer ju inte att få 

några betyg. Har Märta varit och hälsat på er? 

- Nej. Jag ringde till henne i förra veckan men de svarade i växeln att Märta var sjuk 

- Vad säger skolan? 

- Vet inte alls vad de tycker. Det är skolmöte på måndag och jag kan inte gå. Jag jobbar 

till sex på kvällen. 

- Jag går väl då. Jag ska ta kontakt med Märta och så går jag på skolmötet så hör jag av 

efter det. 

Jag undrar hur många familjehemskonsulenter som känner igen sig i ovanstående 

konversation. Ja, inte de som inte var med på förra seklet. Nu har det ju blivit mycket 

annorlunda. Nu för tiden har mycket förändrats. Tur är väl det. 

 

Millenium-skiftet, alltså nyårsfirandet när år 1999 övergick till att bli år 2000 firade jag 

tillsammans med min fru ätandes hummer och en flaska Champagne. Prick kl. 24.00 när vi 

ska skåla för ett nytt millenium ringer min jourtelefon. Det är Klara som skriker högt i telefon: 

Börje, jag ska ta livet av mig. Efter en lång stunds samtal med en alkoholpåverkad Klara var 

det inte så roligt längre att jobba som familjehemskonsulent. I vilket fall hade inte Klara tänkt 

ta livet av sig. Ulla som precis hunnit fram till huset där ungdomsgänget med Klara i spetsen 

hade druckit ur det mesta av smuggelspriten fick med sig Klara hem och hon ringde mig efter 

en stund och förklarade att Klara bara hade velat skoja lite grand med mig. Det var ju bra.  

 

Efter den dagen tittade jag igenom det avtal jag hade med Ola och Mats. Speciellt den 

klausulen som handlade om jour. Ja, nu var det ju inte så att jag hade jour tjugofyra timmar 

om dygnet. Det var min egen missuppfattning som gjort att jag hade trott det. I avtalet stod att 

jag skulle ha: HÖG TILLGÄNGLIGHET PÅ TELEFON. Det var väl skönt.   

 

Tiden gick och Klara fortsatte att skolka. Det var bara det att hon även skolkade från sina 

åtaganden i stallet också. Nu var det killar som var det stora intresset. Det var nu dags för 

socialsekreterare Märta att komma in på scenen och agera. Det gjorde hon så bra så att det 

blev bestämt tillsammans med Rektor, klassföreståndare och stallägare att Klara skulle få 

anpassad skolgång. Tre skoldagar i stallet och två teoridagar i skolan. Jag hade samtal med 

Klara varje vecka och Märta kom och följde upp ungefär var tredje månad. Då träffade Märta 

både mig, Klara och Ulla. Och ibland var det även så att hon deltog i möten på skolan. 



 

 

 

Egentligen hade Klara åldern inne för att avsluta grundskolan våren 2000, men hon hade inte 

tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Så det blev bestämt att Klara skulle försöka 

att läsa in nian till hösten och fokusera på de betyg som behövdes för att komma vidare till 

gymnasiet till hösten 2001. 

 

Ja, det gick inte så bra för Klara. Under hösten 2000 gick hon sporadiskt i skolan. Hon 

misskötte sina sysslor i Stallet så en måndag i februari 2001 ringde Ulla till mig och talade om 

att Klara inte fick ha hästen kvar i stallet utan den måste flyttas senast fredag. Jag själv är 

livrädd för hästar och det var även Ulla. Jag ringde runt för att kunna ordna någon som kunde 

köra hästen tillbaka till ägaren som bodde långt uppe i Värmlandsskogarna. Ingen ville ställa 

upp. Jo, jag fick låna en sådan där hästkärra som man kopplar bakom bilen. Det kunde en 

snäll granne till Ulla hjälpa till med. Jag lovade Ulla att jag skulle köra upp hästen till ägaren 

om någon lastade den och att Klara följde med. Det gjorde Klara och stallpersonalen fick efter 

många om och men in den stora svarta hästen i kärran. De slog igen dörren bakom hästen och 

sa till mig. ”Stanna inte någonstans för då sparkar Svarten sönder kärran. Jag stannade inte 

varken vid rödljus eller stopptecken. Jag var livrädd. Efter två timmar kom jag fram till 

gården där hästen skulle avlämnas. Hästägaren öppnade dörren till hästkärran och den stora 

svarta hästen stormade ut på gårdsplanen medan jag gömde mig i hästägarens glasveranda. 

Den här händelsen fick mig att tänka om. Den blev som en startpunkt för att börja förändra 

min profession på allvar. 

 

Klara då. Hur gick det för henne. Jo, hon strulade ännu mer och till slut tröttnade både Märta 

och Ulla. Socialnämnden tog ett beslut om att placera Klara på ett skolhem. Där skildes våra 

vägar.  

 

Varför lyckades inte jag, Ulla och Märta få Klara på rätt spår. Det var mycket som gjordes på 

fel sätt men på den tiden var det inte så noga med vilken roll de olika personerna runt en 

familjehemsplacerad tonåring skulle ha. Det räcker inte med kärlek, värme och fasta rutiner. 

Det behövs så mycket mer. Men vad är det mer som behövs? Jo, det är en hel del men jag 

tycker att vi kan börja med:  

 



 

 

1: Organisationsplan. Alla inblandade måste vara överens om hur organisationen runt ”det 

här” placerade barnet/ungdomen ska se ut. Att alla inblandade vet sina roller och håller fast 

vid dem. 

 

Nedan delger jag er mina tankar helt kort om hur en familjehemsplacering kan organiseras. I 

de handledarutbildningar som jag anordnat har jag använt mig av nedanstående 

organisationsplan.  Det är inte det enda sättet att organisera runt ett familjehems-placerat barn 

eller ungdom, men det är ett sätt som underlättar för alla inblandade parter och främst gör 

livet mycket bättre för det placerade barnet.  

 

Familjehemmet   

 

Rekryteras, utreds, får utbildning och handledning. 

Utför det professionella familjehemsarbetet. 

Har skyldighet att ta emot handledning och utbildning.  

Informeras om detta vid rekrytering. 

Skall få familjehemsutbildning innan mottagandet av ett barn. 

 

Familjehemssekreterare                       

 

Rekryterar och utreder familjehemmen. Ansvarar för att familjehemmen har adekvat 

utbildning. Ger familjehemmen ett klart och tydligt uppdrag. Är familjehemmets arbetsledare.  

Kan klart och tydligt skilja mellan processerna i arbetsledning och handledning.        

Förstår svårigheterna i att handleda och arbetsleda i en och samma myndighetsroll Skriver 

avtal med familjehemmet. Organiserar upp ärendet. Samråder med socialsekreteraren. 

Eventuellt skriver avtal med företag om konsulentstödd familjehemsvård. 

                                                                              

Socialsekreterare/Barnhandläggare                                         

 

Är den placerades handläggare och kontaktperson. Följer kontinuerligt upp den placerade. 

Den placerade måste kunna känna sig säker på att det är dess egen kontakt för att kunna  

Prata om svåra och känsliga saker, framförallt om sin relation till familjehemmet. 

Bygger upp förtroende till det placerade barnet. Samråder med familjehemssekreteraren.  

 



 

 

Handledare/Familjehemskonsulent                                

 

Har adekvat handledarutbildning. Har kompetens att utföra både pedagogisk och psykosocial 

handledning. Kan arbeta med de medvetna och omedvetna processer som finns och som 

uppstår i familjehemsarbetet. Kan arbeta med processhandledning då det placerade barnet och 

dess nätverk ofta skapar emotionella stormar och känslomässiga motstånd mot framförallt 

biologiska föräldrar. Skall helst inte ha kontakt med den placerade då det kan skapa konflikter 

och oro i familjehemmet. Har egen ”superhandledning”. 

 

Ovanstående kan vara en bra organisationsmodell och kan fungera mycket bra även om en 

privat aktör inom förstärkt familjehemsvård är inblandad i ärendet. Familjehemskonsulenten 

tar då rollen som handledare. I de flesta ärenden tillkommer många olika resurser som BUP, 

skolkurator, elevassistent och så vidare. Det är då viktigt att familjehemssekreteraren 

organiserar upp och ser till så att de olika aktörerna inte klampar in på varandras områden, 

utan att alla drar åt samma hål. Om så inte är fallet är risken stor att det blir en motverkan i 

stället för samverkan. 

 

2: Ett fungerande samspel mellan alla i den placerades kontext. För att uppnå ett 

fungerande samspel i den placerades kontext behövs det att de inblandade personerna är 

mogna människor med en stor portion självkännedom. Jag menar inte att man ska känna till 

sitt eget sanna jag. För det finns inte.  Men det är bra att kunna känna igen sig i alla sina olika 

sinnesstämningar och känslolägen, och ha förståelse vilket beteende de olika 

sinnesstämningarna vill locka in mig i. Att kunna se situationer ur olika perspektiv. Ha 

kunskap om att det inte finns någon absolut sanning och att varje människa har sin egen 

sanning.  

 

När jag sökte handledarutbildningen på Ersta Sköndal hade jag uppnått 46 års ålder. Det 

behöver ju inte säga så mycket om min mognad. Inte alls. Men vi den tiden hade jag hunnit 

med att slutföra min socionomutbildning, läsa en D-kurs och arbetat sju år som 

socialsekreterare och varit chef för ett behandlingshem. Ändå fick jag nej vid min första 

ansökan. När jag ansökte för tredje gången hade jag hunnit fylla 49 år. Då blev jag antagen. 

Det var så på den tiden att det fanns ett tyckande inom det sociala arbetets sfär att skulle man 

fungera som handledare i psykosocialt arbete så var det viktigt med att ha uppnått en viss 

ålder och därmed ett stort mått av självkännedom. Nu för tiden vet vi bättre, men det finns ett 



 

 

visst mått av sanning i det gamla tyckandet. Jag tror inte att enbart ålder är en garanti för 

livsvisdom och att man känner sig själv bättre ju äldre man blir. Absolut inte. Det behöver 

läggas till en hel del i en människas erfarenheter för att utveckling och växt ska ske. Men med 

stigande ålder har människan möjlighet att lägga till det som behövs. 

 

Jag tror att alla människor vill skapa en mening med sitt liv. Att skapa sig själv en mening 

med livet tror jag är den största orsaken till att människor blir familjehem och jag är av den 

åsikten att vi människor skapar oss mening i livet genom aktiva handlingar och erfarenheter, 

där intellektuellt resonerande är en liten del, men ändå än nödvändig liten del i vårt 

meningsskapande. Det intellektuellt resonerande mår mycket väl av att ske i grupp eller 

enskilt i par där bra processhandledning är en pådrivande katalysator. Det är inte 

försörjningen eller ekonomin som är det avgörande motivet när människor bestämmer sig för 

att bli familjehem. Ibland kan det väl vara så men det brukar för det mesta inte bli så 

långvarigt som man är familjehem då. Det finns en annan dragningskraft som många gånger 

är omedveten för den blivande familjehemsföräldern, att göra gott för någon annan och 

därmed skapa en mening i sitt liv. Vi människor har ett behov av att göra gott och det behovet 

kan vi få tillfredsställt genom att ta hand om ett barn eller någon annan som behöver tas om 

hand. Genom att göra gott för en annan människa får vi också makt. Maktbehov kan också 

vara ett medvetet eller omedvetet behov som bidrar till att vi kan skapa oss en mening i livet.  

 

Likadant tror jag att det är samma behov som en sökande till Socionomprogrammet har med i 

sin behovspåse. Ekonomiskt är det en stor förlust att under flera terminer leva på studielån 

och efter examen tillhöra akademikernas låglönegrupp. Nej, det måste nog vara ett för 

personen i fråga annat dolt behov eller medvetet behov. De omedvetna eller medvetna behov 

som den blivande socionomen har i sin behovspåse kan var desamma som den blivande 

familjehemsföräldern har med sig, Behov av att göra gott, maktbehov eller något annat behov 

som skapar mening i livet. Det gäller för den blivande socionomen och i lika hög grad för den 

blivande familjehemsföräldern att bli medveten om sina behov och använda dem på ett 

funktionellt sätt. Ett sätt att bli medveten om sina behov och kunna använda sig av dem på ett 

för mänskligheten funktionellt sätt är att delta i processinriktad handledning. På så sätt skapas 

mening genom att vi förstår våra handlingar och egna behov. I enbart ärendehandledning 

brukar inte egna dolda behov så lätt bli synliga och vår strävan att skapa mening med vårt liv 

blir då eftersatt och den låga som förhoppningsvis brann för socialt arbete i början av vår 

karriär riskerar att slockna och vi socialarbetare stelnar i rutiner och förlorad empati.  



 

 

 

Under åren har jag haft förmånen att få fungera som handledare för socialsekreterare, 

familjehem, personal på behandlingshem och superhandledare för andra handledare. Jag har 

även anordnat egna handledarutbildningar med inriktning att handleda familjehem. De olika 

rollerna har alla sina egna egenheter. Dessutom har jag och min fru tillsammans med våra 

barn drivit ett företag inom förstärkt familjehemsvård.  

 

I fråga om utveckling, växt och mognad som människa och medvetenhet om egna behov så 

har jag träffat på många olika människor och jag har lärt mig att det inte går att bestämma 

dessa adjektiv utifrån ålder. Jag har mött den av arbetsrelaterade svårigheter 60-åriga 

socialsekreteraren som växt fast i sina rutiner och tyckande om hur socialt arbete ska utföras 

så till den grad att hen inte går att få att inse att hen nog bör ta ut, i alla fall deltidspension. 

Det skulle nog vara bäst både för hens klienter och arbetskamrater. 

 

Jag har även mött den mest kreativa och engagerade nyblivna socionomen som nu fått sin 

första anställning och i den anställningen ska hen fungera som barnhandläggare till flera barn 

som är placerade i familjehem. Och hen gör jobbet mycket bra. Alla i kontexten trivs och det 

placerade barnet gör nya framsteg varje dag. Allt andas framgång. Jag vill med nedanstående 

exempel visa hur olika vårt arbetsliv kan bli och hur vi formas i vårt känsloliv utifrån de 

förutsättningar som ges på arbetsplatsen. 

 

I januari 1989 var Marita klar med sin socionomutbildning. Skönt att äntligen få ge sig ut i 

arbetslivet igen. Marita hade innan hon började sin utbildning till socionom arbetat på 

sågverket i det lilla brukssamhället Träforsen. Hennes man Åke jobbade kvar där. Han hade 

inga tankar på att utbilda sig vidare. Han hade haft det lite svårt i skolan, speciellt på 

högstadiet. Han hade varit en riktig bråkstake kan man gott säga. Dessutom hade han skolkat 

ganska mycket så han hade inte fått något slutbetyg från grundskolan. Nej, hade han sagt till 

Marita när hon frågat om inte han också ville studera, nej jag är nöjd med mitt jobb men läs 

vidare du. Det skulle ju vara fint om du blev tjänsteman och då kan du få lite högre lön.  

 

 Åke jobbade tvåskift. Efter arbetspasset var han ledig, förutom att ta hand om deras två barn 

Jesper och Martin, fem och sex år gamla. Åke deltog inte så vansinnigt mycket i 

hushållsarbetet, det fick för det mesta Marita klara av, men barnen tyckte han det var roligt 

att tillbringa mycket tid med. Tillsammans med de båda pojkarna trivdes Åke. De hade köpt 



 

 

sig ett litet hus med garage i källaren. I garaget hade Åke ställt sina två veteranmotorcyklar. 

En Nimbus och en gammal Rex. Både av förkrigsmodell. Att skruva och putsa på sina 

klenoder blev Åkes största intresse och då kunde pojkarna vara med och lära sig lite om 

överliggande kamaxlar och brända ventiler. Pojkarna var verkligen imponerade av pappa 

Åkes kunskaper om hur en gammal motorcykelmotor fungerade. De lärde sig mer och mer 

och Åke var väldigt stolt över sina söner när de tillsammans åkte på mässor landet runt för 

att beskåda andras gamla motorcyklar. Ja, det var Marita och en triad i den här familjen. 

Triaden bestod av Åke, Jesper och Martin.  

 

Marita hade hunnit fylla 29 innan hon blev klar med sina studier. Hon hade gjort sin första 

praktikperiod på centralortens socialkontor. Sin andra praktikperiod avverkade hon på 

vårdcentralen som kurator. Ja, hon hade inte kommit så långt ut i världen på sina 

praktikperioder. Träforsens centralort låg bara tretton kilometer hemifrån. Nu var hon i alla 

fall klar med sin socionomutbildning: Bachelor of Science (BSc) in Social Work var den 

officiella benämningen på hennes examensbevis. Det ni. Marita var väldigt glad och stolt. 

 

I februari samma år utannonserades en tjänst som socialsekreterare på socialkontoret i 

centralorten. Marita sökte och fick jobbet. Hon hade ju praktiserat där så chefen kände till 

henne och tyckte hon skulle passa bra i arbetsgruppen. Och det gjorde hon. Förutom Marita 

var det tre socialsekreterare och en fältarbetare i arbetsgruppen. Det var Maggan som var 

äldst och även hade jobbat där längst. Martin hade jobbat i drygt ett år som socionom och 

tjänsten som fältarbetare var hans första socionomjobb. Han var ungefär i samma ålder som 

Marita. Och så Snoddas, ja han kallades så. Han hette egentligen Sune men hade inget emot 

att bli kallad för Snoddas. Han var riktigt stolt över att ha vissa likheter med Snoddas. Han 

hade nog fått sitt smeknamn för att han var en väldigt bra på att sjunga och spela dragspel. 

Gärna Flottarkärlek, den riktige Snoddas paradnummer. Snoddas var den egentlige chefen. 

Han hade koll på allt. Han var nog lite av en informell ledare i arbetsgruppen. En mycket bra 

sådan. Snoddas var i femtioårsåldern och kändes väldigt trygg och stabil. Elisabeth var fem 

år äldre än Marita och började jobba i centralorten bara några månader innan Marita 

började där. Hon hade tidigare innehaft en tjänst i fem år som socialsekreterare i 

grannkommunen. Sist men inte minst får vi inte glömma Katarina. Hon var förste 

socialsekreterare och det var hon som bestämde var skåpet skulle stå, trodde hon. 

 



 

 

Alltså: Marita, Martin, Snoddas, Elisabeth och Katarina. Det var den arbetsgrupp som 

Marita nu var deltagare i. Inte så stor arbetsgrupp, men kommunen var liten, knappt sextusen 

innevånare så belastningen på arbetsgruppen var inte så hög. Marita trivdes riktigt bra på 

jobbet och även med arbetskamraterna. Hon tyckte de hade bra rutiner. Behandlingsgrupp på 

onsdagar och nya ärenden redogjorde Katarina för varje måndag mellan åtta och nio. 

Handledning hade de en gång i månaden av en psykiatriker från landstinget. Han var inte 

speciellt kunnig i sociala frågor men det blev ofta bra samtal i handledningsgruppen.  

Ett halvår hade snart gått av Maritas tid på socialkontoret och hon trivdes fortfarande bra. 

Hon fick ofta höra från sina arbetskamrater att hon var kreativ och fick beröm när hon kom 

med nya tankar och idéer. Som den gången när de hade behandlingsgrupp och hon undrade 

om det verkligen inte var så att de måste skilja på utredning och behandling. Det hela hade 

börjat med att Marita och Martin fick ett ärende tillsammans som handlade om en pojke på 

sex år som eventuellt behövde omhändertas. Marita tyckte det blev fel i informationen till 

föräldrarna. Dels gick Marita och Martin hem till familjen och pratade med dem om hur de 

skulle bemöta och ta hand om sin pojke på bättre sätt än de tidigare gjort och samtidigt skulle 

de göra en utredning om ett eventuellt omhändertagande av pojken. Marita förstod att 

föräldrarna inte överhuvudtaget hade en susning om vad deras möten skulle kunna utmynna i. 

Det sa hon också till de andra på behandlingsgruppen den här onsdagsmorgonen. Vi måste 

skilja på utredning och behandling. Vi måste nog bli lite tydligare. Alla utom Katarina 

nickade instämmande och sa att det var en himla bra idé. Katarina blev sur och menade att så 

här har det fungerat bra tidigare. Det verkade som hon blev lite kränkt. Snoddas däremot kom 

in till Marita på hennes rum efteråt och sa att det här gjorde du bra, nu kan vi nog bli riktigt 

bra på det här med socialt arbete. Han tyckte det var mycket roligt att Marita börjat jobba 

hos dem.  

 

I september samma år blev det lite ändringar i arbetsgruppen. Katarina, som egentligen inte 

hade någon adekvat utbildning i socialt arbete men som hade, så att säga jobbat upp sig, från 

att jobba som receptionist till tjänsten som förste socialsekreterare, det hade visserligen tagit 

många år, men nu hade hon blivit lovad att få tjänsten som enhetschef för individ och 

familjeomsorgen och en nyrekrytering av två socialsekreterare skulle göras eftersom 

ärendeantalet hade ökat i kommunen. Ann-Christin och Marina anställdes. Ann-Christin som 

redan hunnit fylla 40 och hade arbetat som socialsekreterare i Stockholm i över fem år och 

Marina var alldeles färsk socionom så detta var hennes första riktiga socionomjobb. Så 

behövde man också utse en ny förste socialsekreterare. Alla i arbetsgruppen var överens om 



 

 

att Elisabeth skulle bli mycket bra som förste socialsekreterare. Det tyckte även Katarina och 

socialchefen Robert M. Elisabeth tackade ja och allt var frid och fröjd inför julen det året. 

Marita stortrivdes på jobbet, visst var det en del knöliga ärenden men tillsammans löste 

gruppen problemen på bästa sätt och de utvecklades tillsammans. Det var Marita och 

Elisabeth som mest drev på för en utveckling.  

 

I januari året därpå, 1990, kom Marita med ett förslag om gemensam utbildning för hela 

gruppen. Marita hade läst en annons i SSR-tidningen om en utbildning i ”Interaktionistiskt 

förändringsarbete”. Det var Bill Petit och Hardy Ohlsson som var lärare på den 

utbildningen. Utbildningen pågick i fyra terminer och handledning var inbyggt i kursplanen. 

Alla tyckte det lät jättebra utom Katarina. Men hon tog i alla fall fram pengarna som 

utbildningen kostade fast Robert M knorrade en hel del. Hösten 1990 började utbildningen 

och två år framåt mådde arbetsgruppen mycket bra. De gjorde framsteg och 

sammansvetsades på ett mycket lyckat sätt även om ärendemängden ökade och nya 

problembilder dök upp. 

 

Under de kommande tre fyra åren flöt det på för arbetsgruppen som fortfarande var intakt. 

Ja, Martin jobbade nu på heltid som fältare. Första tiden när Martin tillträdde sin tjänst fick 

han vissa tider dela på sin arbetstid och fungera som fältare på halva tiden och 

socialsekreterare den andra halvan. Alla ekonomiärenden hade delats ut på Maggan och en 

av receptionisterna. Så nu hade de andra bara utredning och behandling, som det hette på 

den tiden. Marita fick huvuddelen av familjehemsärendena. Hon var duktig på det här med 

familjehem och blev nästa lite specialiserad. Hon tyckte det var ett trevligt arbete att åka till 

familjehem och göra uppföljningar. Barnavårdsutredningarna däremot tyckte hon inte om. 

Hon blev ofta ambivalent inför omhändertagande och tvivlade på om det verkligen var bra för 

både barn och föräldrar att göra ett så drastiskt ingrepp i en familj. Tänk om man i stället 

kunde satsa de resurserna som man satsar på familjehemmet på den familj som man nu gör 

ett så stort ingrepp i. Hon funderade ofta över om hon, socialsekreteraren Marita, verkligen 

hade rätt att göra detta stora ingrepp i en familj. Hon funderade mycket över detta, så mycket 

att hon började få svårt att sova. Hon hade tänkt att hon behöver ta upp den här frågan i 

handledning. Arbetsgruppen hade mycket bra handledning. Både process och 

ärendehandledning av en mycket klok kvinna vid namn Birgitta och hon skulle säkert kunna 

hjälpa Marita att komma vidare i sina funderingar. Men ärendemängden ökade i allt 

snabbare takt och det blev allt mindre med tid för processhandledning. Det blev mer och mer 



 

 

av ren ärendehandledning då så många ärenden måste hinnas med att avhandlas på varje 

handledningstillfälle. Många i arbetsgruppen började känna sig slitna. 

 

Marita hade det rätt så bra med sin familj, tyckte hon. Det uppvägde mycket av svårigheterna 

hon hade på jobbet. Jag får försöka att tänka mer på min familj och min fritid, sa hon till sig 

själv en dag när hon körde sin lilla bil hem till hennes lilla rara familj i Träforsen efter jobbet 

hade slutat för dagen. Åke tyckte inte de hade det så bra i deras familj. Han blev irriterad och 

sur när Marita kväll efter kväll jobbade över, utan övertidsersättning till på köpet. Övertiden 

de samlat ihop skulle sedan tas ut i kompledighet. Men det gick ju aldrig. Ärendemängden var 

för stor. Åke kunde inte förstå hur Maritas fack inte protesterade och påtalade hur snett allt 

var. Nej, så här kunde det inte få vara.  

 

Och den kvällen när Åke och Marita bjöd in grannfamiljen på kräftskiva i deras nybyggda 

uterum en lördagskväll i september med lanternor och roliga hattar på huvudet tar nog 

priset. När alla hade samlats runt det festdukade bordet, sjungit ”Helan går” och låtit den 

första snapsen rinna ner i strupen kommer Katarina inrusande med polisen i släptåg och 

skriker till Marita att vi måste åka till Svenssons och ta med oss barnen. Inte så proffsigt 

precis. Alla visste ju vem Svenssons var. Marita följde så klart med för i anställningsbeviset 

fanns en klausul om obetald jourtjänst om man var hemma och var nykter. Nu var ju inte 

Marita helt nykter, men hon hade ju bara tagit en snaps Ålborgs Jubileumsakvavit. Nu tyckte 

Åke att det gick för långt. Efter arbetsdagens slut ska man vara ledig. Det var Åke övertygad 

om. Nu fick det vara nog. På söndag morgon tog han ett allvarligt prat med Marita. Det 

slutade med att Marita storgrät i Åkes famn och lovade försöka att minska ned på jobbet och 

hon skulle prata med sin chef om att hon kanske skulle jobba 75% för att kunna vara hemma 

lite mer. Den söndagseftermiddagen knallade Åke ned till kiosken i Träforsen för att köpa sitt 

Aftonblad. Han står lugnt och pratar med kioskägare Ture när fru Svensson kommer in. Hon 

är bra full och när hon får syn på Åke skriker hon: ”Det är en jävla kärring du har, nu har 

hon tagit mina ungar och hälsa henne att jag ska skära halsen av henne så fort jag kan”. De 

orden fick Åke att gå en extravända innan han gick hem till familjen. Efter en timma kom han 

hem och då hade han bestämt sig för att inte säga någonting om vad fru Svensson sagt. 

Marita hade det tillräckligt jobbigt ändå. Trots allt tyckte han synd om Marita som hade ett 

sådant krångligt jobb. Nej, det var bättre på sågverket, där skulle de fortsatt att jobba båda 

två. 

 



 

 

Marita ansökte om att få jobba 75%. Javisst hade Katarina svarat, bara du hinner med dina 

ärenden. Det kanske är bättre om du jobbar 80% sa hon sen. Då jobbar du fyra heldagar och 

är ledig på fredagarna. Så fick det bli. Marita förstod att det är bra om Katarina får 

bestämma för det blir lugnast så. De hade ungefär lika rutiner på jobbet som det var för fem 

år sedan när Marita började sin tjänst. Förutom att de nu hade handledning på fredagarna. 

Den första fredagen i varje månad var det bestämt. Ärendena lämnade Elisabeth ut på 

måndag morgon mellan åtta och nio. Behandlingsgrupp hade de fortfarande på onsdagar 

men nu hade de tagit hela förmiddagen i anspråk.  

 

Åke och Marita pratade igenom hur de skulle lägga upp hemarbetet nu när Marita var ledig 

på fredagarna. Nu tyckte Åke att Marita kunde koppla av på alla vardagskvällar när hon 

hade jobbat och utföra mer av sysslorna i hemmet på fredagarna. Det tyckte Åke var en bra 

rutin. Han var ju mycket med pojkarna och de hade bra rutiner med läxläsning och sina 

fritidsintressen. De klarade sig i stor utsträckning själva med att sköta sin rutiner. Pojkarna 

som nu var tio och elva år hade redan för ett par år sedan på Åkes uppmaning börjat att ta 

mer ansvar för deras egna göranden. Åke hade blivit tvungen att lära dem tyckte han. Hur 

skulle han annars hinna med sin egen hobby. De gamla veteranerna hade fått sällskap av 

ännu en kompis. En gammal Triumph Trophy som han hämtat i delar i en lada i Dalarna. Åke 

ville inte missa att ta hand om det enda fritidsintresset som han hade. Åke hade faktiskt för 

några år sedan börjat att göra mer av hushållsarbetet när han förstod att Marita inte kommer 

att kunna sätta gränser till sitt jobb. Men nu skulle det bli andra bullar. Nu ska hans älskade 

Marita vara ledig på fredagar, och själv var han ledig på fredagar de veckorna han jobbade 

eftermiddagsskiftet. De timmarna hade de jobbat in på de andra skiftena. Det här ska bli bra 

tyckte Åke. 

 

Men allt blev inte så bra som Åke trodde att det skulle bli. Visst var Marita ledig på 

fredagarna, förutom när det var handledning, till att börja med.  Katarina tyckte att 

handledning var en så speciell förmån som man egentligen inte skulle ha lön för så hon talade 

om för Marita att: ”kommer du hit på fredagarna och är med på handledningen kan du inte 

begära att få ut de timmarna i kompledighet”. Katarina hade egentligen helt rätt i det. I alla 

fall enligt kommunens jurist som Katarina hade rådfrågat. Maritas arbetstid var måndag till 

torsdag hade juristen talat om för Katarina. Vill arbetstagaren gå till jobbet utan att vara 

anmodad att göra det så ska ingen lön utgå. Det var ord och inga visor. ”Men du kan komma 

in till mig på din ordinarie arbetstid så ska jag hjälpa dig att lösa dina problem, hade 



 

 

Katarina tillagt”. Stackars Marita. Nu var hon förbannad. Aldrig att hon skulle prata med 

Katarina. Vems var problemen? Inte är det mina i alla fall, det är ju det här jävla 

socialkontoret som har problem. Nu hade allt livet krånglat till det för henne. Hur skulle hon 

nu göra. Att hon inte hade tänkt på det här när hon ansökte om att få jobba 75%. Alla hennes 

arbetskamrater tyckte synd om Marita. Men det gjorde inte Åke. Åke hade inte så stora 

insikter i det där med handledning i psykosocialt arbete. Han hade sina principer och dem 

höll han sig till, men det är klart att om Marita vill åka till jobbet en gång i månaden och 

vara med på den där handledningen så såg inte Åke något hinder i det. Hon måste ju också ha 

rätt att utöva någon slags fritidssysselsättning. Fast han tyckte nog att hon kunnat få lite 

betalt ändå. Fast å andra sidan fick ju Åke inget betalt för att han putsade på sina gamla 

veteraner. Dom kostade faktiskt en hel del att hålla i körbart skick.  

 

Så Marita var med på handledningstillfällena, men det sved litegrann att hon inte fick någon 

lön. Handledningen var ju ändå till för att hon skulle klara jobbet på bästa sätt. Två år innan 

Marita började sin anställning på socialkontoret hade arbetsgruppen fått handledning. Innan 

dess var det Katarina som handledde och talade om för personalen vad som gällde. Katarina 

tyckte nog att det hade varit bäst om det hade fortsatt så men krav på handledning kom både 

från fack och personal så ledningen fick ge med sig till slut. Ingen på arbetsgivarsidan kunde 

inse att det var något positivt med handledning. Den var dyr och onödig tyckte politikerna. 

Det är ju lätt att tycka så när man inte är insatt i vad handledning är till för.  

 

Marita var i alla fall med på handledningstillfällena och hon började mer och mer förstå 

varför hon tyckte det var så himla svårt det här med att omhänderta barn. Det är ju så, sa 

hennes handledare Birgitta, att det finns ju inget rätt eller fel i de flesta ärendena.. Ingreppet 

vi gör i en familj kan ju gynna barnet ibland, ibland kan det bli helt fel, men vi gör det vi tror 

är mest rätt i alla situationer. Marita tyckte att det kunde ju vara ett bra förhållningssätt men 

hon mådde fortfarande inte bra av att göra omhändertagande av barn. Nästa 

handledningstillfälle med Birgitta skulle hon ta upp frågan igen. Marita tänkte att det var 

något fel med speciellt henne själv, för andra av hennes jobbarkompisar hade inte uttryckt att 

det var så svåra avväganden. Som Snoddas sa: ”Det gäller att hålla en riktning och köra på 

den, inte fundera för mycket”. Är det felet jag gör, tänkte Marita, jag kanske funderar för 

mycket, ser saken ur olika perspektiv. Ja, jag ska verkligen ta upp det på nästa tillfälle med 

Birgitta. 

 



 

 

Nästa handledningstillfälle kom aldrig Birgitta. Hon ringde dagen innan och avbokade. Hon 

hade blivit hastigt sjuk men lovade komma gången därpå. Men det blev inget mer 

handledningstillfälle med Birgitta. Hon var allvarligt sjuk och skulle vara sjukskriven minst i 

ytterligare sex månader. För Marita var det här nästan en katastrof. Men jag ska spara 

frågan tills Birgitta kommer tillbaka tänkte hon och skrev upp en anteckning i sin almanacka 

om att det var en viktig fråga och hon skrev upp den på första veckan i oktober. Då ska jag 

inte glömma den intalade hon sig själv.  En måndag när ärendena skulle utdelas meddelade 

Elisabeth att avtalet med Birgitta var uppsagt så hon skulle inte komma tillbaka något mer 

och att ledningen hade bestämt att handledning skulle upphandlas tillsammans med den lite 

större grannkommunen och eftersom en upphandling skulle ta lite längre tid att genomföra så 

skulle Katarina leda handledningen tills vidare. Hon berättade vidare att upphandlingen var 

på gång och anbudssvar skall inkommit senast 30 september i år. Det är bestämt från 

ledningen sida att vi nu ska ha handledare som är kompetenta i KBT-handledning och det är 

ju så modernt numera. Samtidigt vill jag att alla ska veta att jag har sagt upp mig och jag 

slutar min tjänst här den 30 juni. Marita nästan föll ihop där hon satt i handledningsrummet.  

Det här blev lite för mycket. Det snurrade för Marita och hon hade svårt att köra sin lilla bil 

hem den dagen efter jobbet. Hur ska det nu bli? 

 

Åke tyckte nog att Marita verkade lite underlig när hon kom hem den dagen. Åke hade jobbat 

förmiddag. Det skiftet börjar 06.15 och slutar 15.15 varje dag måndag till fredag. Han hade 

räknat med att Marita skulle komma lite senare, kanske framåt sextiden, hon brukade jobba 

över lite grand för hinna med allt, men i dag kom hon redan vi fem. Han hade i alla fall som 

han brukade göra när han jobbade förmiddag, förbereda middagen. I dag hade han kokat 

potatis, stekt fläsket och gjort sin goda löksås. Grabbarna hade redan ätit. De hade cyklat ned 

till gymnastikgården för att spela bordtennis. Det var bordtennis måndagar och onsdagar. De 

hade en bra ledare. Stickan. Han hade varit en framgångsrik bordtennisspelare i sin ungdom. 

Han hade spelat final mot både Jan-Ove Waldner och Hasse Alsér. Han lyckades inte helt och 

hållet bli den mest framstående ändå. Han hade blivit pappa väldigt tidigt och då tog alla 

plikter överhanden och träningen fick stå tillbaka. Men Stickan var inte ledsen för det. Att nu 

som snart pensionär få tillgång till att träna den nya generationen tyckte han var väldigt 

lyxigt. Så både Jesper och Martin trivdes med den gamle tränaren och de stannade ofta till 

sent på kvällen på gymnastikgården.  

 



 

 

Marita och Åke kunde få en egen stund tillsammans och äta sin middag tillsammans i lugn 

och ro. Marita var tyst en lång stund när de börjat äta sen sa hon. Du älskling, jag tror det är 

något fel på mig. Jag tror att jag har MBD. Åke tittade undrande på sin Marita.  

- Hur kan du tro det? Jag tycker du är helt normal. 

- Jo, men det är ingen annan på jobbet som tycker som jag. Alla tycker att jag gör fel. 

- Gör fel? Hur då? 

- Jo du vet att ibland omhändertar jag barn och flyttar dom till en annan familj. 

- Ja, som med Svenssons ungar. Det var väl bra. Dem fyllkajan ska väl inte få ha några 

barn? 

- Nej, men ibland är inte saken så himla klar som det var med Svenssons barn. Ibland 

kan det vara så att det kanske inte blir riktigt rätt. Men det är ofta jag som avgör om 

de ska flytta eller inte.  

- Men är inte det domstolen som beslutar om de ska flytta. 

- Jo, det är det, men de har ju bara min utredning oftast att gå på. Och jag vet inte om 

min utredning säger sanningen. 

- Nej, du kan väl bara skriva det du ser och hör. 

- Jo, men jag kan välja vad jag ska se och höra och välja ut vad jag ska skriva. Vad ska 

jag göra Åke? 

- Ja, jag begriper ju inte så mycket av ditt jobb, men jag skulle nog aldrig ta någon 

annans ungar så där som du gör. Kan du inte byta jobb. Det kanske finns något på 

biblioteket eller på Konsum eller så. 

- Du fattar ju ingenting. Du gör väl aldrig fel på ditt jobb. Alla dina jävla brädor blir 

väl alltid rätt kapade och sorterade.  

- Nej, jag sorterar inte alltid rätt, ibland blir det fel men det skiter jag i. Klagar kunden 

så gör han och vårt virke säljs ju oftast långt bort, till Egypten och så där. Det är inte 

så lätt att klaga då. Men gör du fel på ditt jobb så blir det ju inte bra, det förstår jag. 

Det måste vara ett himla svårt jobb. Jag tycker att du ska se dig om efter ett annat 

jobb där du kan vara ledig på din fritid. 

- Jag vet inte, jag tycker också att jobbet är väldigt intressant för det mesta. Mina 

jobbar- kompisar är bra, det är bara Katarina som jag inte kan med riktigt. Jag tror 

hon hatar mig.  

- Hur gör dina kompisar då? Tycker dom att det är lika svårt som du. 

- Nej, jag vet inte, Snoddas sa till mig här om dan att jag inte skulle fundera så mycket 

utan bara köra på. Välja en gång för alla om barnet skulle omhändertas eller inte. 



 

 

Han tyckte att jag inte skulle fundera så mycket fram och tillbaka på om det blev bra 

för barnet eller inte. Men det gör jag. Jag kan inte låta bli. Jag funderar hela 

nätterna.  

- Ja, jag vet. Men det kanske är bra som Snoddas säger. Bara köra på. 

- Jag blir tokig på det här. Jag sjukskriver mig i morgon. 

- Ja gör du det så kan du ju bädda rent i barnens sängar om du ändå stannar hemma i 

morgon. 

 

Marita gick inte till jobbet på en hel vecka. Nästa måndag var det ärendeutdelning m 

Katarina. Elisabeth hade tagit ut två semesterveckor som hon hade innestående. Efter de två 

veckorna hade hon bara tre veckor kvar att jobba, sen var det semester och ett nytt jobb som 

enhetschef på grannkommunens individ och familjeomsorg som väntade.  

Marita fick två nya ärenden fast hon tyckte att hon redan hade fullt upp med de utredningar 

hon redan hade. De nya ärendena var två orosanmälningar från skolans lågstadium.  

- Du kan väl ringa Per på skolan och kolla hur det ligger till, båda är ju från samma 

skola. Så bestämmer vi på onsdag på behandlingsgruppen om vi ska öppna 

utredningar sa Katarina. 

- Ja, men jag har redan fullt upp, jag måste ju ha både utredningen på Blomgren och 

Karlsson färdiga att lämna in till nämnden på onsdag. Kan inte de här nya vänta eller 

kan inte någon annan ta de här nya? 

- Nej, kan inte komma ifråga. Du var ju ledig hela förra veckan och vad jag förstår så 

var du inte speciellt sjuk. Jag vet dom som såg dej med din familj på simhallen i 

onsdags.  

Marita suckade. Ja, visst hade hon inte varit speciellt sjuk. Sömnbrist och grubblerier är ju 

ingen sjukdom. Jävla Katarina. 

 

Katarina gick till sitt rum och slog igen dörren med en smäll. Hon har visst humör. Hörde 

hon Martin säga. Vem han sa det till brydde hon sig inte om. Jävla, jävla Katarina sa Marita 

för sig själv innan hon kände hur pulsen ökade och ökade. Rummet började snurra, hon fick 

svårt att andas och hennes ben skakade. Hon mådde illa och kände sig spyfärdig sen blev allt 

svart.  

Hon vaknade i baksätet på Martins bil. Snoddas satt bredvid henne. Vi kör dig till 

vårdcentralen hörde hon Snoddas säga. Det lät som han var långt borta. Du svimmade av och 

vi hörde smällen när du slog i golvet.  



 

 

På vårdcentralen sa de bara att vi får ordna en transport till Lasarettet. Du har för hög puls 

och ditt blodtryck svajar så det är väl något med ditt hjärta.  

 

Marita blev inlagd över natten. Pulsen lugnade snart ned sig och blodtrycket stabiliserade sig 

och hon fick träffa en klok och förståndig läkare som förklarade för henne att hon var 

överansträngd och behövde vila. Läkaren hette Afrasiab och var från Iran. Han satt vid 

Maritas säng nästan en timme den kvällen och frågade hur hon hade det med arbete och 

privatliv. Han förklarade att Marita egentligen hade bra medicinska värden men han kunde 

ana en överansträngning eller möjligtvis att hon hade en psykisk kollaps. Hon behövde nog 

tänka över sin arbetssituation. Marita tyckte att hon kommit till himmelriket. Tänk, det kändes 

som första gången någon hade riktigt brytt sig om henne. Hon sov lugnt den natten och på 

förmiddagen blev hon utskriven med ett intyg om sjukskrivning en månad framåt. Hon nästan 

grät av avslappning på hemvägen i taxin.  

 

Åke jobbade nattskift den här veckan när Marita blev sjuk. En sköterska från Lasarettet hande 

ring Åke och sagt att Marita var inlagd och hon skulle höra av sig morgonen därpå. På Åkes 

fråga om det var allvarligt hade hon svarat att det nog en överansträngning på jobbet och att 

alla värden nu var bra. Han stod i dörren när Marita klev ur taxin. Han sprang fram till bilen 

och nästan bar Marita in i deras lilla hus. 

-  Hur är det. Jag har varit så orolig. Jag ska iväg och jobba om en halvtimme, klarar 

du dig själv, frågade han och tog fram en pizza ur micron. Jag åkte till pizzerian och 

köpte den till dig. Jag tänkte att du kanske var hungrig när du kom hem. De har väl 

inte så värst mat där på sjukhuset.  

- Tack det var gulligt, men vi behöver nog prata en hel del du och jag om hur vi ska ha 

det med både varann och med mitt jobb. Kan du inte stanna hemma i dag så vi kan 

prata du och jag. Frågade Marita bedjande. 

- Du vet väl hur det är på jobbet. Nej, det kan jag inte. Vi får prata i morgon förmiddag. 

Du är ju ledig nu och jag börjar ju inte förrän vid tretaget.  

Åke började klä om för skiftet och efter en stund gick han ut i bon efter sin cykel och cyklade 

ned till sågverket och sitt viktiga arbete. 

 

Marita gick upp på sovrummet och la sig på sängen. Hon var ledsen och samtidigt 

fundersam. Var det något fel på henne? Hennes arbetskamrater verkade inte ha några 

funderingar, sådana där som hon hade. De bara körde på. Hon kände att hon behövde någon 



 

 

att prata med. Hennes man, Åke, var inte mycket att prata med om sådana här saker. Det 

hade varit likadant med hennes pappa Henry. För honom gick alltid jobbet först. Han var 

också väldigt känslomässigt avstängd tänkte hon. Han hade aldrig sagt till sin lilla dotter 

Marita att han tyckte om henne, väldigt sällan visat några känslor. Maritas mamma Aino 

hade däremot ett väldigt stormigt känsloliv. Ibland kunde hon bli rosenrasande och nästan 

farlig i sina utfall mot en tyst och tråkig make. Det verkade som att det inte lönade sig att bli 

arg på pappa Henry. Han undvek att prata om speciellt känslor. Det tillhörde inte hans 

kompetens. När Marita var i tolvårsåldern ändrade mamma Aino helt plötsligt personlighet 

och blev mycket lugnare men samtidigt mer avstängd hon också. Marita hade lagt märke till 

mammans förvandling fast hon bara var tolv år. Marita hade ett speciellt sätt att se på hennes 

föräldrars relation. Hon var en duktig betraktare, det hade hennes lärare i sexan berömt 

Marita för en gång när de inför julavslutningen övat på teaterstycken som de skulle spela upp 

innan jullovet. Marita förstod inte då vad fröken menade men nu när hon låg på sin säng och 

funderade kom hon ihåg hennes ord. Ja, jag är nog lite annorlunda tänkte hon. Jag är inte 

som alla andra. Nu var hennes föräldrar döda. Hennes mamma dog när Jesper föddes och 

Henry råkade ut för en arbetsplatsolycka på sågverket precis när Marita började på 

socionomutbildningen. Nu hade hon egentligen ingen i sin släkt som hon kunde ha kontakt 

med. Hon hade två kusiner men de bodde så långt bort och hon hade aldrig haft någon bra 

kontakt med dem. Nej, hon hade egentligen bara Åke att prata med och han var alltför lik 

Maritas pappa Henry. Känslomässigt avstängd och plikttrogen sitt arbete. Det var egentligen 

bara hennes tidigare handledare Birgitta som hon tillsammans med vågat att närma sig med 

sitt problem. Hon tänkte att jag får göra som min mamma och mina jobbarkompisar. Jag ska 

stänga av mina funderingar och känslor och bara köra på. Ja, eftersom det är mig det är fel 

på så får det bli så. 

 

En vecka innan Maritas sjukskrivningsperiod var slut var det dags för återbesök på lasarettet. 

Hon såg fram emot att få träffa den som hon tyckte mycket omtänksamma läkaren. Han hade 

verkligen brytt sig om henne. Han hade fått Marita att verkligen få upp ögonen för att det 

kanske fanns ett annat sätt att se på livet än det som hennes man och arbetskamrater gav 

henne. Hon fick ta lite blodprover och ett EKG och sitta ut i väntrummet i väntan på att få 

träffa sin läkare.  

- Är det Marita? Välkommen. Vi går in på min mottagning.  

Läkaren presenterade sig som Mats Vennerholm. Inte alls den trevlige läkaren hon mötte när 

hon kom in helt akut för tre veckor sedan. 



 

 

- Varsågod och sitt ned. Ja, proverna visar inget särskilt utom EKG som visar på att du 

har ett oroligt hjärta. Du har oregelbunden hjärtrytm och faktiskt lite högt blodtryck. 

Jag har läst lite i dina journaler och vad jag förstår så upplever du ditt arbete som 

känslomässigt svårt och du har lite svårt för att komma överens med dina 

arbetskamrater. Stämmer det? 

- Nej, kanske inte så att jag har svårt att komma överens med dem, men de tycker inte 

som jag i vissa frågor. 

- Nej, så kan det ju vara. Jag skriver ut lite lugnande och en medicin för din 

oregelbundna hjärtrytm och så tar du dem enligt ordination och blir du inte bättre så 

får du återkomma. Ska vi säga så? 

- Javisst. Var det allt. 

- Ja, för tillfället. Jo, jag har förskrivit din medicin för sex månader i taget. Du kommer 

att få en kallelse hit igen om ca sex månader och hör du inget från oss så hör av dig 

innan din medicin tar slut.  

Marita tog emot de två recepten och gick ned i lasarettets entré. Där fanns också ett apotek. 

Hon löste ut sin medicin och satte sig i sin lilla bil och körde hem. När hon kom hem läste hon 

på medicinförpackningarna. Den ena medicinen hette Sobril. Enligt ordinationen skulle hon 

ta en tablett vi behov men inte mer är fyra tabletter om dagen. Den andra var väl den som var 

för hjärtat, den hette Bisoprolol, den skulle hon ta en tablett av morgon och kväll, inte mer. 

 

Marita gick tillbaka till sitt jobb på socialkontoret efter sin sjukskrivningsperiod var slut. 

Arbetskamraterna var gulliga mot henne och hade köpt en blomsterbukett och ställt in på 

hennes kontor. Välkommen tillbaka stod på kortet som var fäst vid buketten. Marita blev lite 

tårögd när hon fick se buketten och kortet. Det var trots allt inte så tokigt på den här 

arbetsplatsen. Hennes arbetsplats.  

 

Ja, Marita stretade på i några år på sitt sociala arbete. Hon lärde sig att inte fundera över så 

många olika perspektiv på svåra frågor. Den nya handledaren som var expert på KBT lärde 

henne att inte låta sig luras av olika perspektiv på mänskligt varande, inte se åt sidorna. Nej 

välja ett perspektiv och hålla fast vid det. Det fick hon verktyg av handledaren för att klara 

av. Sina sömnsvårigheter blev hon dock inte av med förrän hon fick sömntabletter, Stilnoct 5 

mg att ta till natten. Ja, livet gick vidare för Marita och Åke. Deras pojkar utbildade sig, 

skaffade varsin familj och flyttade långt hemifrån. Båda pojkarna utbildade sig på universitet 

och fick fina jobb inom stora multinationella företag. Ja det blev så att de båda inte hade så 



 

 

mycket tid för att hälsa på i sitt föräldrahem. När Marita var i sextioårsåldern fick hon 

diagnosen Fibromyalgi och började jobba deltid. Hon fick sjukbidrag 50%. Det var nog det 

bästa för både hennes arbetskamrater och hennes klienter.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Handledare - familjehemskonsulent 

 

Tiden efter att jag avslutat min handledarutbildning så började jag fundera på hur min roll 

som familjehemskonsulent skulle kunna utvecklas – eller om jag skulle utveckla mig i min 

handledarroll. Under tiden jag jobbade på Haga kommundel i Örebro som fältassistent så hade 

vi en handledare som var inriktad på systemisk teori. Vi fick många utbildningsdagar med vår 

handledare där vi fick öva oss på familjeterapi ur systemisk grund. Handledaren var väldigt 

noga med att lära ut allt om hur familjesystem och andra system kan fungera i relation till 

varandra. Vi fick också lära oss förstå skillnaden på ärende och processhandledning och att 

handleda på olika processnivåer. Det var hens proffsiga handledning som fick mig att söka 

handledarutbildningen på Sköndals Högskola. Handledningen som hen gav och 

handledarutbildningen på Sköndal fick mig att bli kritisk till den då rådande psykodynamiska 

teorin vilken byggt upp stora delar av professionen familjehemsvård. Framförallt var jag 

mycket kritisk till den ”Gudomliga Kälvestensmetoden”. Det är jag än i dag. 2003 kom min 

första bok i ämnet familjehemsvård ut. ”Stöd och handledning i familjehemsvård – 

Erfarenheter och goda råd”. Gothia 2003. Boken var ett försök att slutföra mitt uppsatsarbete 

från Sköndal Högskola. Boken blev populär och vann första pris i en manustävling anordnad 

av Gothia och SSR. När jag skrev boken gav jag upp försöket att få ihop 

familjehemskonsulentrollen och handledarrollen i en roll. Det fungerar inte. Om man inte har 

väldigt tydliga rutiner i sin profession och mycket tydliga avtal med sin uppdragsgivare. Även 

om man har det så händer det ofta att uppdragsgivaren vill att man ska fungera som deras 

förlängda arm och utföra mycket konstiga uppdrag som egentligen är myndighetsutövning. 

Följer man socialstyrelsens direktiv och socialtjänstlagen är det inte så krångligt att fungera 

som familjehemskonsulent/handledare men då fordras att även ens uppdragsgivare följer 

socialtjänstlagen och socialstyrelsens förordningar. Och på det viset är det inte så ofta. Bara 

ibland. 

 

Den psykosociala handledningen kan man säga enligt de flesta läroböcker i modern litteratur i 

psykosocial handledning ska ge stöd, utveckling och sammansvetsa arbetsgruppen. Det finns 

många olika funktioner beskrivna i litteraturen när det handlar om en arbetsgrupp på t.ex. ett 

behandlingshem eller på en socialförvaltning, men psykosocial handledning till familjehem är 

inte så mycket beskriven i litteraturen. Det är då viktigt att fundera över vad den psykosociala 

handledningen ska syfta till. Jag tycker det är viktigt att betona att fokus bör ligga på att 

hjälpa familjehemsföräldrarna att orka med att ”bära” det placerade barnet upp till mogen och 



 

 

vuxen ålder och att detta sker på ett så mänskligt och humant sätt som möjligt. Det ryms 

många funktioner inom psykosocial handledning till familjehem och det är viktigt att 

handledaren/familjehemskonsulenten är klar över vilka funktioner denne behöver handleda i 

just till det enskilda familjehem som man har som uppdrag att handleda. Att efter utflytt till 

eget boende hålla en relationsmässigt trygg kontakt med den nu vuxne är också ett önskvärt 

förhållande i de flesta fall.  När det gäller familjehem så kan man säga att arbetsgruppen 

består av, för det mesta två familjehemsföräldrar, och deras eventuella biologiska barn. I de 

flesta ärenden är det endast familjehemsföräldrarna som får handledning, inte så ofta är deras 

egna barn är med i handledningsgruppen även om det händer. 

 

Det finns olika metoder när det gäller att handleda familjehem. Lika många som det finns för 

att handleda professionsgrupper. Dessutom behöver familjehemmen pedagogisk handledning 

för att förstå och ha möjlighet att bemöta det barn som de tagit emot i sitt hem. 

Familjehemmen behöver både psykosocial metod och processhandledning.  

Antipati eller överidentifikation för ett barn eller barnets biologiska förälder blandas ofta 

samman med egna behov och känslor. Containerfunktionen handlar mycket om att särskilja 

egna behov och känslor från det placerade barnets eller dess förälder. Det är lätt att tro att i 

familjehemsvård skall en inte röra i detta svåra. Familjehemmen är ju utredda och stabila 

mogna vuxna människor. Men det finns nog inte många situationer som föder så mycket 

känslostormar som familjehemsvård. 

  

När den handleddes ångest, antipati eller annan olust kommer upp i dagen, det händer ibland, 

så kan handledaren hjälpa till att definiera, (händelsebestämma), och göra känslan skild från 

det placerade barnets känslor och olust. Där stannar handledningsprocessen, alltså vid 

synliggörandet och särskiljandet från barnet. En eventuell bearbetning skall helst inte ske i 

handledning, detta är en uppgift för den handledde att utföra i en psykoterapi. I handledning 

kan dock känslan göras synlig och hanterbar för den handledde och därmed ökar möjligheten 

att barnet kan bo kvar och att det kan bli en lycklig avslutning om några år när barnet flyttar ut 

till ett eget boende eller till sin egen familj. 

 

Det har dock hänt vid några tillfällen att jag tillåtit en bearbetning av trauman i 

handledningen. Detta har jag gjort efter att jag konsulterat min egen superhandledargrupp. Det 

är dock viktigt att som handledare känna sig säker på sig själv i en sådan roll och ha tillgång 

till en bra superhandledning. 



 

 

 

Den pedagogiska handledningen handlar mer om hur familjehemsföräldrarna kan bemöta det 

barn som de tagit emot. Hur de ska förstå barnets agerande och hur de ska hantera detta 

agerande. Att lära sig att kommunicera så att barnet förstår och att lära sig förstå vad barnet i 

sin tur säger och betydelsen av olika beteenden som barnet visar upp.  

 

Vad fordras då för att kunna ge familjehemsföräldrarna de olika typerna av handledning. Först 

och främst bör handledningen ges av personer som har dessa två kompetenser. Vidare måste 

uppdraget till den eller de som ska utföra handledningen vara så utformat att det är möjligt att 

ge handledningen inom avtalsramen. Ofta upphandlas konsulentstödd familjehemsvård på 

väldigt lösa boliner och upphandlaren har inte mycket kunskap om vad de ger 

uppdragstagaren i uppdrag att utföra. Inte är det mycket bättre när kommunerna direkt 

placerar i sina egna familjehem. Det är sorgligt men det är sant, tror jag. Dessutom är många 

placeringar gjorda utan sammanhangsmarkeringar och utan att alla i barnets sammanhang fått 

sina roller klara. 

 

Nu, våren 2020, har socialstyrelsen äntligen blivit lite mer tydliga i sin nya handbok som 

handlar om placerade barn och unga. Texten i den handboken kan vara en hjälp för 

familjehemskonsulententen att tydliggöra sitt uppdrag och avvisa kommunens, 

uppdragsgivarens, krav på att familjehemskonsulenten ska utföra vissa delar av 

myndighetsutövningen utan få möjlighet att utöva sin profession, nämligen psykosocial och 

pedagogisk handledning. I nedanstående exempel vill jag påvisa hur det kan gå när den ena 

handläggaren efter den andra kommer och går och ingen av dem stannar tillräckligt länge för 

att lära känna familjehemmet utan agerar och tar beslut utifrån sin egen magkänsla som ofta, 

enligt min uppfattning, leder till många felbeslut. Dessutom hade alla de olika handläggarna i 

det här ärendet olika uppfattning om rollfördelning och vilket uppdrag vi som företag hade.  

 

Berättelsen om Omar 7 år 

 

Omar kom till Mohammad och Sara vid juletid för snart fem år sedan. Det var en liten kille 

som hade sitt ursprung i Kongo. Omars mamma var psykiskt sjuk och pappan befann sig lite 

var som helst i världen. Ingen visste riktigt var. Omar hade svår autism hade en utredning av 

en psykolog visat. En annan psykolog som var med vid placeringen sa att det troligtvis skulle 



 

 

läka ut och att Omar troligtvis skulle behöva traumabehandling. Mohammad och Sara sa att 

det blir nog bra med den saken. Vi får vänta och se. 

 

De första två månaderna blev kaotiska i familjehemmet. Omar som fick häftiga utbrott 

blandat med perioder av totalt inneslutande blev en prövning för Mohammad och Sara. Men 

de klarade prövningen. Mohammad och Sara kom ursprungligen från Iran för över tjugo år 

sedan och var väl etablerade i Sverige. De hade tre egna barn, alla pojkar, som redan var 

utflyttade. De hade således mycket erfarenhet av att vara föräldrar. Men inte så stor erfarenhet 

av att vara familjehemsföräldrar till ett barn med autism, eller vilket det nu var. Trauma eller 

autism. 

 

De hade precis avverkat socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i” och vår egen 

utbildning för familjehem som ska ta emot barn och unga med NPF ”En alldeles särskild 

familj”. Den sistnämnda utbildningen kräver att man efter att man gått utbildningen klart 

också får pedagogisk handledning så man kan öva på de teoretiska kunskaperna som man fått 

och först då kan integrera teori och praktik till ett förhållningssätt som gynnar det placerade 

barnet. Tiden gick och Omar kunde så småningom börja skolan. En skola som var anpassad 

för barn med autism. Så allt skulle ju kunna vara frid och fröjd och vi skulle kunna vänta på 

en gynnsam utveckling för lille Omar. Men allt blev inte som alla önskade.  

 

Den första tiden av Omars boende hos Sara och Mohammad gick väl så där. Omar började 

träna på att gå i skolan. Han började första klass på hösten det år han fyllde åtta med en 

lektion måndag, onsdag och fredag. Så småningom ökades skoldagen i omfattning och när 

han avverkat nästan hela andra klass var han i skolan nästan lika mycket som kursplanen 

föreskrev. Visserligen tillsammans med Sara. Utan Saras stöd hade det inte gått. Men ändå. 

Han som bott på ett korttidshem från det han fyllde fyra och haft fyra personliga assistenter 

som följt honom hela dygnet. Som hållit honom när han fått sina utbrott, som kramat honom 

när han i hjälplös gråt och förtvivlan skrikit ut sin sorg som ingen visste varifrån den kom. 

Troligtvis inte han själv heller. Ja, trots allt detta så hade Omar klarat av att med Saras hjälp 

gå i skolan nästan hela skoldagen. Nu började det att flyta på för Omar. Han började leka som 

andra barn, fast inte med andra barn. Han spelade spel på sin mobil och verkade trivas i sitt 

nya hem. Han hade fått en skapligt trygg relation till Sara. 

 



 

 

Mohammad var den som var med Omar när Omar inte befann sig i skolan. Mohammad 

försökte genom lek och en humor som Omar kunde förstå skapa en trygg och hållbar relation. 

Det underliga är att Mohammad lärde Omar att använda sig av ironi och deras 

kommunikation blev full av ironi som inte många förstod. De som inte var invigda i deras sätt 

att kommunicera såg deras kommunikation som att de föraktade varandra. Och så kan man 

inte prata med barn tyckte både socialsekreterare och skolpersonal. Det blev många samtal 

med myndighetspersoner för att få dem att förstå att Omar och Mohammad inte alls föraktade 

varandra utan att de i stället hade en varm och tillitsfull relation. Jag deltog i deras 

kommunikation vid ett flertal tillfällen och lärde mig att förstå att den innehöll mycket 

trygghet och tillit. De hade ett annat sätt att prata med varandra som den oinvigde inte tyckte 

var passande. Bland annat skolpersonal och andra med mycket makt. Detta ledde så 

småningom till en katastrof för Omar. Det hade inte behövt gjort det men mycket på grund av 

att handläggare kom och gick. När Omar bott två år hos Mohammad och Sara så hade han 

haft sex barnhandläggare och tre familjehemssekreterare att lära sig relatera till. I skolan var 

det också några personalbyten som ställde till det för Omar.  

 

När Omar skulle fylla tretton år hade han fått en ny barnhandläggare som tyckte att 

Mohammad inte alls var trevlig. Familjehemssekreteraren och barnhandläggaren hade redan i 

ett tidigt skede i sin relation till Mohammad och Sara bestämt sig för att det nog var bäst för 

Omar att flytta till ett nytt familjehem. När skolan så gjorde en orosanmälan till socialtjänsten 

såg de sin önskan gå i uppfyllelse. Omar hade full av ironi talat om för en lärarassistent att 

han skulle hänga sig. Omars klassföreståndare fick rapport om saken och frågade då Omar om 

han verkligen hade det bra i sitt familjehem. Nej, hur kan du tro det? Svarade Omar. Dom slår 

mig så fort jag gör något fel. Mohammad hade pratat mycket med Omar om att det sätt som 

de pratade med varandra var deras eget sätt. När han pratade med andra, och speciellt 

skolpersonalen så måste han tala sanning och inte skoja så som han gör med Mohammad. Det 

hade fungerat mycket bra under långa tider. Någon barnhandläggare som funnits för Omar 

under en längre tid hade gjort noteringar om deras speciella kommunikation i Omars journal. 

Men vad hjälpte det. 

 

Omar förstod inte att det han sagt till skolpersonalen skulle resultera i att det blev ett 

omedelbart omhändertagande. Omar fick inte ens ta adjö av Mohammad och Sara. 

Barnhandläggaren och Familjehemssekreteraren kom till skolan och hämtade honom.  

 



 

 

Det hjälpte inte att Omar försökte tala om att han bara hade skojat. Han hade ju lärt sig att 

ironi är roligt men inte en sanning. Eftersom Handläggarna inte hade lärt sig att förstå Omars 

och Mohammads ironiska sätt att kommunicera så var det ju lättare att tro på skolpersonalen 

och då helt sonika flytta på Omar. Han kunde i vilket fall inte få det sämre än i det här hemska 

familjehemmet. Och vem kan begära att två nytillträdda handläggare ska hinna läsa in sig på 

ett så svårt ärende som Omar på bara sex veckor. Ja sex veckor, det var vad de båda 

kommunala tjänstemännen hade tjänstgjort på deras nya förvaltning. Till deras försvar måste 

man tala om att skolan där Omar var elev hade mycket svårt att förstå både Omars och 

Mohammads sätt att vara och bete sig. Under de år som Omar bott i familjen hade skolan 

gjort flera orosanmälningar som alla efter att vi hade haft möten på skolan redde ut sig när väl 

alla deltagare hade förstått innebörden i och fått förklaringar till vad som faktiskt hade hänt. 

Men vid det här tillfället när Omar omhändertogs omedelbart fick vi aldrig tillfälle att 

förklara. Nu var det magkänslan som bestämde.  

 

Ja, den här historien fick ett sorgligt slut. Familjehemssekreteraren förstod nog att hon och 

barnhandläggaren gjort ett misstag. Hon slutade omgående på sitt jobb. Barnhandläggaren 

fick jag aldrig ngn mer kontakt med. Hur gick det då för Omar. Jo, de körde honom till 

kommunens eget jourhem. Där stannade han fem dagar sedan sa jourhemmet upp placeringen. 

De orkade inte längre. Enligt Omars vuxna systrar befinner sig Omar på ett låst SIS-hem. 

Systrarna ber för att Omar ska få komma tillbaka till Mohammad och Sara. Det bedömer jag 

aldrig kommer att ske. Det skulle vara för genant för en socialförvaltning att erkänna att man 

gjort ett så stort misstag. Ja, det är en sorglig historia, men ur mitt perspektiv är den sann så 

när som på att jag har avidentifierat alla personer som är deltagare i berättelsen om Omar. Ja, 

det är en sorglig berättelse. 

 

Hur gick det då för Mohammad och Sara och de andra två barnen de hade placerade hos sig. 

Ja, första tiden efter Omars försvinnande så mådde både Mohammad och Sara mycket dåligt, 

det kan man ju förstå. När de kontaktade Omars barnhandläggare för att få en förklaring och 

möjligtvis del av den utredning som behöver ligga till grund för ett så drastiskt beslut som att 

flytta på Omar så möttes de av tystnad. De fick veta att utredningen bara handlade om Omar, 

inte något om Mohammad och Sara som familjehemsföräldrar. Nej, de fick ingen förklaring. 

De andra två placerade barnens socialförvaltningar var nu tvungna att utreda om de barn som 

de hade placerade hos familjen kunde bo kvar. Jodå, de bor fortfarande kvar efter att deras 

socialförvaltningar gjort rejäla utredningar. Två oberoende socialförvaltningar har berömt 



 

 

Mohammad och Sara för deras insatser när det gäller att vara familjehem. Nu mår Mohammad 

och Sara bra förutom att de är oroliga för att Omar inte har det bra och de saknar honom. 

 

Berättelsen om Ibrahim 

 

Nedanstående exempel beskriver hur en trettonårig pojke fick byta familjehem på grund av att 

handläggaren inte förstod att hon kränkte familjehemsföräldrarna i sitt bemötande av dem och 

att hon inte var medveten om hur hennes makt som myndighetsperson kan missbrukas och 

förstöra relationer. Jag blir i det här exemplet påmind om min praktikhandledares råd till mig 

och Gull-Britt när vi själva var familjehem. ”Det är lika viktigt att välja socialsekreterare som 

att välja vilket barn man ska ta emot”. Och det är faktiskt väldigt viktigt. 

 

Ibrahim omhändertogs när han var två år på grund av att hans mamma inte klarade av 

mammarollen. Mamman var lätt utvecklingsstörd och misskötte pojken. Ibrahim var mycket 

understimulerad när han omhändertogs. Ibrahims pappa var av okänd anledning inte 

anträffbar när Ibrahim föddes, och han har ännu inte gett sig tillkänna. Ibrahim placerades hos 

Hans och Lisa. Där bodde han tills han fyllt 6 år. Då fick han av någon anledning flytta till 

Gert och Inger. Varför han fick flytta vet han inte. Gert och Inger har tre egna barn, Görel 12 

år, Nils 9 år och Oskar, som med sina 6 år var jämngammal med Ibrahim. Oskar var lite udda 

och mycket ensam i sin förskoleklass. Gert och Inger tyckte att det var bra att Ibrahim flyttade 

till dem för då kunde Oskar få en lekkamrat. Det gick som det gick. Ibrahim och Oskar tålde 

så småningom inte att se varandra, så Ibrahim fick flytta strax innan han skulle fylla 10. Om 

det är så att de egna barnen får lida för att de placerade barnens skull så åker de placerade 

barnen ut – så är det bara. 

 

Ibrahim flyttade till Bengt och Ulla. Ett trevligt par med lång erfarenhet av att vara 

familjehem. Tjugo års erfarenhet av bråkiga tonåringar. En tjugoårig egen dotter och en 

placerad sjuttonårig pojke. Nu skulle Ibrahim få lugn och ro och få knyta an ordentligt.   

 

Jag fick en förfrågan om jag hade tid att handleda familjehemmet när Ibrahim skulle fylla 12 

år. I förfrågan fanns ett uppdrag att jobba med att stärka familjehemsföräldrarnas förmåga att 

låta Ibrahim knyta an till familjen. Att driva en fråga i psykosocial handledning är egentligen 

inte bra. Det är den handledde som ska få ställa sina frågeställningar. Särskilt svårt blir det om 

man som handledare inte kan vara tydlig i vilket uppdrag man har. Nu var jag i alla fall tydlig 



 

 

till Bengt och Ulla om vilket uppdrag jag fick av min uppdragsgivare. I vilket fall var det 

inget lätt uppdrag med tanke på Ibrahims många skilsmässor och besvikelser, men jag tog 

uppdraget efter en stunds betänketid.  

 

Vid första handledningsträffen med familjehemsföräldrarna så informerade jag mig om hur 

organisationen runt Ibrahim fungerade, hur det gick i skolan och Ibrahims umgänge med sin 

mamma och även hur kontakterna med handläggaren fungerade. Jag hittade inget 

uppseendeväckande i Bengt och Ullas berättelse utan det enda problemet var Ibrahim. 

Familjehemsparet beskrev honom som känslokall och skötsam, det var bara det att han aldrig 

var nöjd med något. Fick han till exempel en ny dator så ville han ha någon annan dyr pryl 

dagen därpå. De beskrev honom som omättlig på prylar och som en mycket otacksam pojke. 

Annars var det rätt så lugnt med honom.  

 

Lisa, familjehemssekreteraren som engagerat mig för det här uppdraget skulle vara 

föräldraledig efter att jag påbörjat mitt uppdrag och då tog hennes kollega Susanne över 

ärendet. Susanne och familjehemsparet hade aldrig träffats. Ibrahim visste dock vem Susanne 

var för Susanne hade gjort utredningen på Ibrahim när han omhändertogs, och även varit hans 

handläggare ända tills han flyttade till Bengt och Ulla. Nu började problemen hopa sig. En 

dag när Bengt och Ulla kom till mig för handledning så märkte jag att de var upprörda. Så här 

utspelade sig samtalet: 

 

Ulla: Nu förstår du Börje så är jag förbannad. 

 

Handl: Hur då, vad är det? 

 

Ulla: Titta här, en kallelse till uppföljning, jag skall till doktorn då. Hon har väl i alla fall 

kunnat slå en signal och hört om det passar med tiden. Kanske skrivit en inbjudan. Kallelse, 

va! Det känns ju som jag är hennes klient. Och Lisa hon kom alltid hem till oss när hon ville 

att vi skulle träffas. 

 

Handl: Jaha, hur tänker du om det här då, du får väl ringa till Susanne och komma överens 

om en annan tid. 

 



 

 

Bengt: Det har hon redan gjort, men jag tycker också att hon kunde ringa och göra upp om en 

tid. Hon kan väl inte bara förutsätta att vi har tid när som helst. 

 

Det gick några veckor, Bengt och Ulla gick på uppföljningssamtalet och glömde väl förtreten 

men så kom ett nytt problem vid nästa handledningstillfälle. 

 

Ulla: Nu har hon gjort bort sig ordentligt, vet du vad hon säger, jo att hon inte bryr sig om 

någon annan i vår familj än Ibrahim. Du Börje, hur kan hon säga så. Om hon har någon 

placerad i en familj så måste hon väl bry sig om hela familjen. 

 

Handl: Ja, det är ju familjehemsvård och det är ju väldigt viktigt att alla i familjen mår bra, 

men hon kanske menar att det är bara Ibrahim som hon är handläggare för och då har hon 

inte myndighetsansvaret för någon mer. 

 

Bengt: Jo, så kan det ju vara, men skulle vår egen dotter påverkas negativt av att Ibrahim bor 

hos oss så blir det ju ett bekymmer för hela familjen. Jag förstår inte hur hon kan säga så.  

 

Ulla: Och vet du vad hon säger mer då? 

 

Handl: Nej, berätta. 

 

Ulla: Jo, när vi träffades på hennes kontor så sa hon att hon skulle komma och hälsa på 

Ibrahim en gång i månaden hemma hos oss och att det inte gjorde något om inte vi kunde 

vara hemma för hon skall bara tala med Ibrahim de gångerna. 

 

Handl: Jaha, vad tänker du om det? 

 

Ulla: Jag släpper aldrig in henne utan att Bengt eller jag är hemma. Det talade jag om för 

henne. Jag sa att vårt hem är vårt privata ställe och då bestämmer Bengt eller jag när vi skall 

ha besök. Vet du Börje vad hon svarade? Håll i dig så du inte trillar av stolen. Hon sa att ett 

familjehem är en offentlig lokal så fort man tagit emot en placering. Hon är ju inte riktigt 

klok.  

 

Ja, nu har Ibrahim flyttat ännu en gång. 



 

 

 

Som handledare kan man, om man först själv är medveten om sin egen makt, tydliggöra 

maktförhållandet i placeringens kontext, genom att ställa frågor om hur familjehemsföräldern 

uppfattar handläggarens och andra för den placerade viktiga personers bemötande och 

förhållningssätt. Detta kan ibland göra att fokus flyttas från den placerades problem till 

problem med handläggarens bemötande och förhållningssätt gentemot familjehemsföräldern 

och det uppdrag som familjehemsföräldern har. Det behöver ju inte vara så att några 

”krockar” finns i relationen mellan familjehemsföräldern och handläggaren, men det är alltid 

bra att utforska maktstrukturen angående bemötande och förhållningssätt i den placerades 

kontext för att förebygga onödigt arbete och onödigt lidande för alla parter.  

 

Under några år i början på 2000-talet fram till 2018 utbildade jag socionomer i psykosocial 

handledning till familjehem. Det hela började i Sollefteå 2003 och fortsatte i Umeå under två 

år. Jag hade även en lokal i Stockholm och en i Örebro där jag tog emot blivande handledare. 

Under de åren har jag utbildat ca 200 handledare. Litteraturen till utbildningen bestod mest av 

erkända handledares verk. Det tråkiga var att jag inte kunde uppbringa, hur jag än letade, 

litteratur som handlade om att handleda familjehem. All litteratur handlade till största delen 

om att handleda professionsgrupper.  Nu är processerna i familjehemshandledning snarlika de 

i handledning till professionsgrupper men det skiljer sig ändå åt på vissa viktiga punkter. I 

min profession genom åren har jag upptäckt att det ofta förekommer åsikter som att vilken 

socionom som helst som har lite sunt förnuft i skallen kan väl handleda ett familjehem. Det 

gjorde att jag författade en egen skrift på ca 120 sidor som jag tryckte upp på Recito förlag i 

100 exemplar. Nedan följer ett litet utdrag ur den skriften. 

 

PROFESSIONELL HANDLEDNING I PSYKOSOCIALT ARBETE 

 

Om en jämför handledning till socionomer med handledning till familjehem, och sätter 

handledningen till socionomer som ett riktmärke för hur handledningen till familjehem bör 

vara utformad, så kan en få en ganska bra jämförelse. Jag har vid några tillfällen föreläst om 

handledning till familjehem. I utvärderingarna av föreläsningarna har funnits reaktioner 

som: ”Det går inte att jämföra en myndighetsroll med ett familjehemsuppdrag” eller ”Det 

här passar inte in i min roll som familjehemssekreterare” eller ”Att vara familjehem är inget 

professionellt arbete” och så vidare. 

 



 

 

När jag jämför handledning till de båda grupperna och påstår att även familjehemmens 

handledning bör vara utformad med samma grundintentioner som socionomernas 

handledning så blir protesterna ibland högljudda. Varför? 

 

Jo, jag tror att många socionomer känner sig hotade i sin egen yrkesroll. Att jämställa 

familjehemmens behov av handledning med socionomernas behov förändrar den hierarkiska 

ordningen. Inte för alla socionomer, men för en del. Andra ser sin yrkesroll hotad av att de 

inser problemen med att handleda de familjehem som de i sin roll som myndighetsperson är 

arbetsledare för. Samtidigt kan det vara svårt att lita på att en extern handledare är 

solidarisk med uppdragsgivaren, alltså socialsekreteraren eller familjehemssekreteraren, som 

uppdragit åt handledaren att handleda familjehemmet i fråga. Många exempel finns på 

externa handledare som gått i allians med familjehemmet eller socialsekreteraren vilket fått 

till följd att placeringen har avslutats på ett olyckligt sätt. Som extern handledare är hen bara 

ett verktyg och som ett sådant går hen inte i allians med någon. Hen är bara en förmedlare av 

hjälp. 

 

Många anser att familjehem skall ha handledning från barnpsykiatrin, eftersom 

familjehemmets problem är knutet till det placerade barnet och således handlar 

problematiken enbart om relationen placerat barn – familjehemsförälder. Ett sådant 

tänkande blir för mig helt fel. I de flesta handledningsuppdrag som jag har så handlar 

problematiken om många olika relationer. Det kan vara relationen till skola, biologföräldrar, 

socialsekreterare och så vidare. Familjehemsföräldrarnas parrelation är ett ofta 

förekommande samtalsämne i handledningen. Alla dessa olika relationsnivåer utspelas också 

på både innehålls- och processnivå. Detta gör att handledaren måste kunna använda sig av 

olika teorier och metoder för att kunna greppa problematiken. Ibland kan det dock vara 

motiverat med handledning inriktat på barnets beteende och samspelet mellan barn – 

familjehemsförälder. Speciellt när barnet har speciella svårigheter eller 

funktionsnedsättningar inom till exempel autismspektrat, ADHD eller andra 

funktionsnedsättningar. Denna handledning skall då kompletteras med professionell 

psykosocial handledning som inrymmer familjehemmets alla funktioner och relationer.  

 

Nedan följer en liten analys av handledning till socionomer. Jag har använt mig av SSR:s 

skrift: ”Professionell handledning i socialt arbete”. Efter denna analys så beskriver jag hur 



 

 

jag tänker mig att handledning till familjehem kan byggas upp med utgångspunkt i 

nedanstående. 

 

Handledningens mål 

 

1. Höjd kvalitet på de tjänster som erbjuds målgruppen 

 

Även om vi har teoretiska och empiriska belägg för våra ställningstaganden så utgör våra 

egna personliga upplevelser riktmärke för hur vi bedömer en annan människas livssituation.  

Socionomernas målgrupp bör garanteras den bästa kvalitén i bemötande och beslut som 

berör dem. För att uppnå detta behövs, förutom god teoretisk och metodisk kunskap, 

självkännedom, empati och förmåga till att göra svåra etiska ställningstaganden. Teori och 

metod lär man sig i grund och påbyggnadsutbildning. Självkännedom och empati hör till 

handledningsgruppens utvecklingssfär. 

 

2. Utveckling av verksamheten 

 

En verksamhet som är beroende av en väl sammanhållen arbetsgrupp blir svagfungerande om 

det finns konflikter eller alltför olika etiska och moraliska förhållningssätt i gruppen. 

Grupphandledning är ett sätt att utveckla arbetsmetoder, arbetsglädje och lösa upp 

konflikter. 

På så sätt får arbetsgruppen möjlighet att utveckla verksamheten.  

 

3. Kompetensutveckling för den enskilde handläggaren och verksamheten 

 

I handledning sker en sammankoppling mellan teori, metod, egna erfarenheter och 

självkännedom. Detta ger en kompetenshöjning hos den enskilde handläggaren och 

verksamheten som helhet. 

 

Kriterier för att handledning skall få kallas handledning: 

 

1. Gruppen eller den enskilde skall ges möjlighet att utifrån sitt behov själv välja 

handledare. 

 



 

 

Det är viktigt att gruppen som skall handledas har gjort ett val av handledare. Att gruppen 

från början har något förslag från alla gruppmedlemmar. Att man så småningom kan enas 

om två till tre förslag på handledare som skall intervjuas. Genom att gruppen själva väljer 

handledare minskas utrymmet för motstånd i handledningsprocessen. Ibland händer det att 

större förvaltningar och myndigheter upphandlar handledning enligt Lagen om Offentlig 

Upphandling. Detta sätt kan utgöra ett hinder för de enskilda grupperna att själva välja 

handledare. I anbudsunderlagen specificeras ofta vilken teori och metod som handledaren 

skall använda sig av. Den önskade teorin eller metoden är ofta önskemål från flertalet av de 

som skall handledas. Men om upphandlingen gäller handledning till 500 anställda och 65 % 

av dessa har angett sina specifika önskemål och teori och metod så är det ändå 35 % kvar 

som inte får sina önskemål tillgodosedda vad gäller handledning. Detta bidrar till motstånd i 

handledningsprocessen hos 35 % av de anställda. Jag söker inte sådana uppdrag och har 

aldrig behövt göra det men det kanske beror på att handledning till familjehem inte 

upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). De professionsgrupper som jag 

handleder har sökt upp mig direkt via ett telefonsamtal eller e-post.  

 

2. Den handledde/de handledda enas om mål, innehåll, deltagare, sekretess, tider och 

utvärdering. 

 

Det är viktigt att ett handledningskontrakt ingås mellan handledare och handledda. Genom 

detta kontrakt definieras handledningens primära mål, syfte och gränser. Målet med 

handledningen kan vara specifikt för varje arbetsgrupp men kan också vara mer generellt. 

Innehållet kan variera från enbart ärendehandledning till processhandledning. Tillkommer 

nya deltagare skall dessa informeras om innehållet i handledningskontraktet. Det som 

avhandlas i handledningsrummet stannar där. Alltså sådant som gäller enskild handläggares 

personliga sfär och även upplösta och oupplösta konflikter mellan deltagare. Den sekretess 

som råder på myndigheten råder även i handledningsgruppen. När och var man skall träffas 

för handledning skall vara en del av handledningskontraktet. Alla skall hålla tiden. 

Handledaren skall absolut vara ett föredöme. När utvärdering skall ske i tiden och vilka 

kriterier som utgör omförhandling av kontrakt skall inskrivas. Ibland kan deltagarna i början 

enas om att enbart ärendehandledning skall vara gruppens verksamhet. Efter en tid så är det 

vanligt att handledningen glider över allt mer i processinriktad handledning. Det är då viktigt 

att handledaren är vaksam på detta och påkallar en utvärdering och eventuellt ett nytt 

kontraktsinnehåll.  



 

 

 

3. Handledningen skall vara kontinuerlig. 

 

En viktig ingrediens i handledning är kontinuiteten. Mellan handledningstillfällena sker en 

utvecklande process som inte uppstår om handledare och handledda har kontakt med 

varandra mellan handledningstillfällena. Efter en handledningssession så måste de 

handledda få möjlighet till att låta det som hänt i handledningen mogna. I detta finns en 

utveckling. När så tiden för nästa handledningstillfälle närmar sig så är det nya problem som 

skall tas upp med handledaren. Hur skall den handledde ta upp problemet? Hur ser 

problemformuleringen ut? Vad tänker de andra deltagarna om min dragning och så vidare? 

När så den handledde sitter där och skall föredra ärendet så är halva jobbet gjort så att säga. 

Därför är det viktigt med en kontinuitet. Det kan vara bra om handledningstillfällena är 

inbokade för en hel termin i taget. 

 

4. Byte av handledare när likheterna mellan handledare och handledda blivit för stora, ”det 

ovanliga blivit vanligt”.  

 

Som handledare är det bra att vara lagom annorlunda. Det gör ofta så att en förändring och 

utveckling uppstår. Men handledaren får inte vara för mycket annorlunda. Då kan den 

handledde skrämmas och ta avstånd från handledarens förhållningssätt. Blir handledaren för 

vanlig och det ovanliga vanligt är det dags att byta handledare. Likheter skapar ingen bra 

grund för utveckling. Dynamiken avstannar. 

 

5. Handledaren har ansvar för att alla deltagares kompetens tillvaratas och stimuleras och 

att handledningsgruppens samlade kompetens tillvaratas. 

 

Ovanstående är ett ansvar som man som handledare i början av sin karriär har svårt att hålla 

koll på. Att se och uppmärksamma var och en i gruppen, samtidigt som man skall 

uppmärksamma hela gruppen sammantaget fordrar erfarenhet och ett planerande av tiden. 

Det är viktigt att inte lida av prestationsångest så tillvida att man skall försöka hinna med så 

många ärenden som möjligt. Det är då lätt att missa gruppdynamikens stimuli och köra över 

deltagarnas behov av uppmärksamhet och bekräftelse. 

 



 

 

6. Handledaren har ansvar för att handledningen sker på ett för klienten etiskt 

tillfredsställande sätt. 

 

Om man som handledare samgår med den handledde utan att hålla ett etiskt perspektiv så är 

det lätt att hamna i en fälla och både handledare och handledd går från handledningen med 

en dålig känsla i maggropen. 

 

7. Handledaren har inte ansvar för utförandet av enskilda arbetsuppgifter. 

 

Ovanstående gör att det är bekvämt att vara handledare. Det är också ett kriterium som gör 

att handledning fungerar. Skulle jag som handledare ha ett ansvar för förvaltningens och den 

enskilde tjänstemannens arbetsuppgifter så skulle jag bli lika indragen i ärendet som den 

handledde och inte kunna vara handledare med det avstånd och perspektiv som behövs för att 

handledning skall fungera i praktiken. 

 

8. Handledaren skall vara fristående i organisatoriskt hänseende och inte ha andra 

funktioner gentemot de handledda. 

 

Innan handledning var vanligt i Socialt arbete så såg man ofta arbetsledaren på en 

socialbyrå som en nog så bra handledare. Under åttiotalet så utvecklades professionen 

Handledning i psykosocialt arbete. Socionomer i allmänhet började då förstå hur viktigt det 

är med en fristående handledare som inte är knuten till arbetsplatsen med några andra 

funktioner än just handledning. Handledaren skall inte vara anställd, utan helst inneha ett 

arvoderat uppdrag för bara den specifika handledningen. Dessutom bör inte handledaren 

vara närmare bekant med, eller ha andra funktioner än handledning gentemot de handleda. 

Man skall undvika att gå på samma fest som de handledda, eller delta i en lunch tillsammans. 

Det är lite olika hur handledare sätter sina gränser för umgänge med de handledda utanför 

handledningsrummet. Det är upp till var och en att sätta de gränser som han/hon behöver för 

att inte dras in i kontexten och därmed missa det avstånd och perspektiv som är nödvändigt 

att inneha som handledare. Likaså är det viktigt att när man handleder en grupp inte ge 

särskild handledning till en eller en del av gruppen. Detta kan skapa konflikter i gruppen. 

Frågor som: ”Vad pratar de om?” eller ”Det var värst vad dom verkar intresserade av 

varandra.”  Om någon eller några är sjuka eller borta från handledningen av andra skäl vid 



 

 

olika tillfällen kan inte undvikas. Det är dock stor skillnad mot att ordna till särskild tid för 

handledning till en enskild deltagare eller delar av gruppen.   

 

9. Handledaren och handledningen skall vara förankrad och sanktionerad av ledningen. 

 

Ett numera självklart kriterium i Socialt arbete.  

 

Handledningens funktioner: 

 

1. Identitetsfunktionen: För att utveckla och vidmakthålla professionalism är det viktigt 

med positiva förebilder. 

 

En trygg inkännande handledare som alltid kommer i tid. Som håller reda på tiden och följer 

uppgjorda handledningskontrakt och är trygg i sin handledarroll är ett bra 

identifikationsobjekt. Handledaren skall dessutom kunna härbärgera ångest, aggressivitet och 

andra känslor av olust. Handledaren skall kunna stå ut med att bli utsatt för projektioner och 

bli ifrågasatt. Handledaren behöver för den skull inte vara en ”Guru”. Det räcker med att 

vara människa och handledare. 

 

2. Stimulansfunktionen: Man hittar tillsammans med handledaren och 

handledningsgruppen nya utvägar och nya förhållningssätt. 

 

Genom att locka fram de handleddas egna idéer och kreativitet så föds självständigt och 

reflekterande handlande. Som ledstjärna för handledaren kan målet med en 

handledningssession vara att de handledda skall gå från handledningen lättade och 

upprymda efter att ha hittat nya infallsvinklar och känner mycket mer arbetsglädje än vid 

handledningssessionens början.  

 

3. Containerfunktionen: Ej att blanda ihop med ventilfunktionen. 

Handlar mycket om emotionella processer, både medvetna och omedvetna. 

 

Antipati eller överidentifikation för en klient blandas ofta samman med egna behov och 

känslor. Känslor som man fått någon gång under livets resa. Containerfunktionen handlar 

mycket om att särskilja egna behov och känslor från klientens. Ett perspektiv på omedvetna 



 

 

processer och beteende kan beskrivas som att händelser i vår barndom eller uppväxt påverkar 

oss och våra känslor i vuxen ålder fast vi nästan glömt händelserna. Vi skulle kunna kalla 

dessa glömda händelser för ”gömda teman”. I handledning kan de åter komma fram i vårt 

minne och bli tydliga. När de väl blivit tydliga så kan vi lättare hantera dessa känslor som 

följer på de glömda händelserna.  

 

Här handlar det om processhandledning i verklig bemärkelse. När den handleddes känslor av 

obehag eller ångest kommer upp till ytan så kan handledaren hjälpa till att definiera, 

händelsebestämma och göra känslan särskild från klientens känslor. Känslan kan inte 

bearbetas i handledning. Bearbetningen är hänförd till en psykoterapi. Handledning är inte 

psykoterapi trots att den gränsar därtill. I handledning kan dock känslan göras synlig och 

hanterbar för den handledde som sedan kan bestämma om hon/han vill fortsätta att möta sin 

klient i arbetet eller kanske att känslorna är för starka och den handledde bestämmer sig för 

att klienten skall få en annan handläggare.   

 

4. Ventilfunktionen: Förhindrar att man pyser ut i kafferummet, kan förhindra 

 utbrändhet och andra stressreaktioner. 

 

I socialt arbete uppstår ofta många negativa känslor. I handledning får den handledde 

möjligheten att avlasta sig känslorna och gå lättad från handledningen. 

 

 

5. Förstärkning av team och gruppkänsla. 

 

Blir ofta en sidoeffekt av handledningen, men ändå nog så viktig. 

 

 

PROFESSIONELL HANDLEDNING TILL FAMILJEHEM 

 

Nedanstående är en sammanställning på hur jag tänker om handledning till familjehem. 

Sammanställningen bygger på samma kriterier och etiskt ställningstagande som de som 

beskrivs ovan men jag har ändrat dem lite för att mer passa in på handledning till 

familjehem.  

 



 

 

Familjehemshandledningens mål 

 

1. Höjd livskvalitet för det placerade barnet och dess sammanhang. 

 

När man tänker på livskvalitet för det placerade barnet och dess sammanhang så kan även 

barnets nätverk i ursprungsfamiljen räknas in även om handledningen är begränsad till 

barnets två familjehemsföräldrar. Genom familjehemsföräldrarna så kan handledaren nå 

långt ut i sammanhangets yttersta gränser. Jag har den erfarenheten att till och med 

biologföräldrar som missbrukat under lång tid efter några år efter det att barnet placerats i 

familjehem kunnat samla styrka till att sluta missbruka och bli bra föräldrar till sitt barn, som 

dock är kvar i familjehemmet. Detta har blivit möjligt till en del genom att 

familjehemsföräldrarna fått handledning i hur de skall bemöta biologföräldrarna i många, 

långa och frustrerande telefonsamtal. Så småningom har familjehemsföräldrarna och 

biologföräldrarna lärt sig att samspela på ett bra sätt. Telefonsamtalen har utvecklats till mer 

trevliga samtal där båda enats om att jobba tillsammans för barnens bästa. Det är svårt att 

veta vad som gjort störst nytta i biologföräldrarnas utveckling, men en liten betydelsefull del 

är ändå handledningen till familjehemmet. 

 

2. Möjlighet för familjehemmet att kunna svara upp mot det placerade barnets och egna 

barns behov. 

 

Att se barns behov är mycket viktigt. Att skilja på egna och andras behov är lika viktigt. Olika 

känslomässiga motstånd blir tydliga i handledning. Dessa motstånd kan ibland hindra 

familjehemsföräldern att se klart när det gäller barns behov. Det kan vara trauman från 

uppväxten eller andra händelser som utspelats i familjehemsförälderns liv. Motstånden kan 

ibland visa sig som upprepningar eller så kan känsloläget förändras hos 

familjehemsföräldern när en händelse eller skeende kommer på tal. Denna upprepning eller 

känslomässiga förändring skall uppmärksammas av handledaren så att den kommer upp till 

ytan och kan hanteras av familjehemsföräldern. På detta sätt kan familjehemsföräldern 

utveckla förmågan att se både egna och andra barns behov. 

 

3. Utveckla ett bra relationsmönster och stabilitet i partnerrelationen och familjen som 

helhet. 

 



 

 

Det är inte alla familjehemsföräldrar som vill prata om sin partnerrelation, men de flesta gör 

det när handledningen pågått under en längre tid och förtroendet för handledaren vuxit. I 

början av min och familjehemmens relation så brukar de flesta prata om barnet och dess 

problem. Om jag låter handledningen stanna därvid och om handledningen enbart skulle 

handla om barnets problem och bemötande av dessa problem så skulle jag få ett kort men 

enkelt uppdrag. Det har visat sig att när jag avslutat en handledningssession och 

familjehemsföräldrarna gått ut från mitt kontor och jag känt en konstig känsla i maggropen 

av att något inte stått rätt till så har jag känt rätt. Om jag vid nästa handledningstillfälle tagit 

upp min känsla med familjehemsföräldrarna så har det nästan alltid hänt att de sagt något 

som att: ”Vi var osams förra gången. Vi funderar på att separera.” eller ”vår egen grabb, 

Göran, har åkt dit för snatteri.” Om man som handledare tränar sin magkänsla så ökar 

mängden teman som kan komma upp i handledning och detta ökar möjligheten för att 

familjehemssystemet skall kunna fungera på en bättre nivå än om problem och konflikter får 

ligga och gro under ytan för länge. 

 

Ofta när en påtänkt separation kommit upp i handledning så har paret lyckats att gå vidare 

tillsammans och dessutom stärkt sin relation till varandra. När man som handledare får en 

känsla av att de handledda döljer något så bör man ta upp och förklara sin känsla. Ibland har 

man rätt, ibland har man fel. Har man fel så blir det något som man går förbi, men som kan 

komma upp senare. Ibland när känslan infinner sig så kan det vara något annat än 

partnerrelationen som inte fungerar men som paret ändå vill dölja. Det är då viktigt att prata 

om detta. Det är viktigt utifrån att paret skall fungera som föräldrar till sina barn och det 

barn som en kommun uppdragit åt dem att ta hand om och vårda. Som handledare kan man 

inte tvinga någon handledd till att tala om saker som de inte själva vill. Detta gäller all 

handledning: de handledda har en fri vilja att prata om det de vill. Men om man ”tar upp sin 

egen känsla på bordet och gör den synlig” så brukar de handledda göra samma sak. 

 

4. Spännande utveckling och kompetenshöjning för familjehemsföräldrar och hela 

familjen. 

 

När man som människa påbörjar ett familjehemsuppdrag så startar man en utvecklings - 

process för sig och sin familj för hela livet, även om man bara är familjehemsförälder under 

en kortare period. Om man som handledare ser, förstår och följer med i processen och ger 



 

 

den nytt liv när den tenderar att avstanna så sker oftast en spännande utveckling och 

kompetenshöjning i familjehemmet och dess kontext.  

 

 

Kriterier för att familjehemshandledningen skall få kallas handledning 

 

1. Familjehemsföräldrarna skall ges möjlighet att utifrån sitt behov själva välja 

handledare. 

 

Det är viktigt att familjehemsföräldrarna själv får välja handledare. Nu finns det dock inte så 

många att välja på. Vanligast är att man som familjehem blir erbjuden handledning från 

någon barnpsykiatrisk klinik. Eftersom handledning till familjehem fordrar en mycket bred 

erfarenhet och kunskap så tänker jag att erfarenheten personal från en klinisk verksamhet 

tillhandahåller kan bli för smal för att fungera i handledning av familjehem. För att förstå 

barnets behov och beteende kan dock en sådan handledning vara mycket bra och ett 

komplement till annan handledning. Många familjehemsföräldrar vet heller inte om vilka 

handledare och vilka olika kompetenser som finns att tillgå. I vår utbildning till familjehem 

får familjehemmen möjlighet att lära sig om handledningens mål och olika kriterier, samt vad 

handledning kan bidra med för en utvecklande framtid för både barn och vuxna. De 

familjehemmen har genom åren lärt sig att ställa krav på handledning för att kunna ta emot 

ett barn eller ungdom i sitt hem.  

 

2. Familjehemsföräldrarna enas om mål, innehåll, deltagare, sekretess, tider och 

utvärdering (tillsammans med vald handledare). 

 

När familjehemmet valt sin handledare skall de tillsammans enas om ovanstående. Deltagare 

i handledningen kan ibland vara svårt att enas om när det finns egna barn i övre tonåren i 

familjen. Dessa vill ibland vara med i handledningsgruppen. Man måste då som handledare 

prata igenom och förklara hur ett sådant deltagande skulle påverka den placerade. Hur ser 

barngruppen ut, den placerade inräknad? Är den placerade själv i tonåren? Många gånger 

är det bäst att stanna vid att handleda enbart familjehems - föräldrarna. Risken är annars 

stor att den placerade hamnar i ett utanförskap som inte är bra. Sekretessen är också viktig i 

sammanhanget. Som handledare har jag en anmälningsplikt som är lagstadgad. Utöver 

denna så har jag absolut sekretess. Min uppdragsgivare får vända sig till 



 

 

familjehemsföräldrarna om de vill prata om handledningen. Jag överför aldrig några 

uppgifter till min uppdragsgivare om vad handledningen handlat om eller vad som kommit 

upp i handledningen.  

 

Tider för handledning tycker jag bör bokas för två till fem månader i taget. Då kan en också 

planera in en tid per termin för utvärdering. Ibland vill uppdragsgivaren delta i en 

utvärdering och detta kan vara bra, men det är då viktigt att låta familjehemsföräldrarna 

prata om sina erfarenheter av handledningen. Jag finns bara med som en ”tyst” handledare. 

Med ”tyst” menar jag att jag inte tar upp något om hur jag tänker om handledningen utan 

jag svarar mer på de frågor som går att svara på utan att kränka handledningsgruppens 

integritet. Detta förfaringssätt är inte alltid så lätt att klara men det är ändå viktigt att tänka 

sig för innan utvärderingen skall ske. Om jag som handledare skulle kränka integriteten i 

handledningen så skulle inte familjehemsföräldrarna lita på mig längre. De skulle inte kunna 

ta upp och diskutera socialsekreterarnas roll eller görande. Relationen socialsekreterare – 

familjehemsförälder är ett ofta återkommande tema i handledningsgrupper och att som 

handledare försöka skapa förståelse och lösa upp dolda konflikter dem emellan är mycket 

vanligt, även om bara handledningen sker till den ena parten.  

 

3. Handledningen skall vara kontinuerlig. Gärna 1,0 - 1,5 timme varannan vecka. 

 

Att handledningen är kontinuerlig är ett kriterium för att handledning skall kallas 

handledning. Mellan handledningstillfällena sker en bearbetning och process som möjliggör 

en utveckling och kompetenshöjning. Det är också viktigt att handledare och handledda inte 

har kontakt med varandra mellan handledningstillfällena. Man riskerar annars att förstöra 

den process som är en så viktig ingrediens i handledning. När ett familjehemsföräldrapar 

lämnat mig efter en handledningssession så är de lättade i sina tankar och känslor efter att ha 

löst en del problem, men de har fått något nytt att fundera på, och detta nya skall finnas i 

deras tankar till nästa handledningstillfälle. Några eller någon dag före nästa 

handledningstillfälle så kommer detta nya att poppa upp i deras tankar. De kommer då att 

fundera och resonera med varandra om detta nya, och när de till slut står vid min dörr och 

ringer på så har de en problemformulering klar och halva jobbet är redan gjort. Så kan det 

gå till i handledning om den fungerar bra.   

 

4. Byte av handledare när behoven ändras eller likheterna är för stora. 



 

 

 

För att handledningen skall ge resultat så skall handledaren vara lagom ovanlig, kunna 

hjälpa den handledde att hitta nya infallsvinklar och perspektiv. När handledaren och de 

handledda blir för lika i sitt tänkande är det dags att byta ut handledaren. Detta gäller i 

handledning till socionomer och i lika hög grad i handledning till familjehem. Även om inte 

alla familjehem är utbildade socionomer så kan ”tänket” och perspektiv på olika problem bli 

alltför lika. Efter tre till fyra år kan det vara lagom att bli utbytt mot en annan handledare. Att 

handleda familjehem är dock ett väldigt brett temaområde och därför vet jag inte om man kan 

tala om någon övre gräns när ett utbyte skall ske, men jag tror att det ändå är viktigt att i 

handledningen vara uppmärksam på när dynamiken i handledningen börja avta och då 

kanske föreslå ett byte av handledare.   

 

 

 

 

5. Handledaren har ansvar för handledningsprocessen och att familjehemmets 

förhållningssätt respekteras och tillvaratas. 

 

När jag och min familj var familjehem på åttiotalet och jag och min fru fick handledning som 

utgick från oss och hur vi tänkte så blev det bra. När vi fick ”handledning” som gick ut på att 

tala om för oss hur vi skulle agera utifrån ”handledarens” tankar så blev det inte bra. Som 

handledare är man inte arbetsledare. Det är ingen idé att ge familjehemsföräldrar råd eller 

försöka att styra hur de skall agera eller bemöta barnet.  

 

I handledning så utgår jag från att den handledde har svaret på sina frågor inom sig och att 

min uppgift är att hjälpa till att få fram svaren.  För att kunna det så använder jag ett 

Sokratiskt frågesätt. Jag har också stor nytta av liknelser som hänt mig under min tid, eller 

andra berättelser som jag hört genom åren. På så sätt respekterar jag 

familjehemsföräldrarnas förhållningssätt och deras inneboende kunskaper och erfarenheter 

tillvaratas.  

 

Det är handledarens uppgift att se till så att den lösning som kommer fram i handledningen 

stämmer överens med den handleddes känslor eller övertygelse om vad som är rätt lösning på 

ett problem.  



 

 

 

6. Handledaren har ansvar för att handledningen sker på ett för det placerade barnet etiskt 

tillfredsställande sätt. 

 

När jag i handledning får höra om situationer där någon person handlat på ett sätt som jag 

som handledare tycker är oetiskt eller rentav kan vara kränkande mot det barn som är 

placerat i familjehemmet, eller rent av mot familjehemmets egna barn så tycker jag att det i 

sin tur skulle vara oetiskt att inte påpeka detta för familjehemsföräldrarna. Detta händer 

ibland när de talar om hur de löst problem med barnen. Jag säger inte rent ut att jag tycker 

att det är kränkande eller oetiskt. I stället så vill jag att de berättar en gång till om just den 

händelsen och ber dem att berätta långsamt så att jag kan få tid att lyssna ordentligt. När de 

berättar sakta och försiktigt en gång till, så brukar de flesta förstå att det här kanske inte var 

så bra handlat av dem. Tillsammans så kan vi då finna ett annat tillvägagångssätt. På samma 

sätt får heller inte själva handledningssamtalet ske på ett oetiskt sätt. Det är viktigt att inte 

prata kränkande eller nedsättande om någon annan människa. Skulle jag gå med i ett sådant 

resonemang och ge avkall på min etik så skulle jag inte vara någon handledare som är bra att 

identifiera sig med. Det är dock viktigt att tänka på att olika sociogrupper, familjesystem och 

variationen i geografisk tillhörighet påverkar språket och val av ord. Det kan därför vara bra 

att med jämna mellanrum göra en sekundär sammanhangsmarkering vad gäller betydelsen av 

ord som en är osäker på.   

 

7. Handledaren har inte ansvar för familjehemmets utförande av familjehemsvården. 

 

I början av min karriär som handledare fick jag ofta frågan om jag kunde komma hem till 

familjehemmet när barnen var hemma så att jag fick möjlighet att ”tala dem tillrätta”.  

Någon enstaka gång så gick jag med på detta. Inte med utgångspunkt att jag skulle ”tala dem 

tillrätta” utan mer med utgångspunkt att vi skulle träffas tillsammans för att lösa problem. 

Kanske mer som direkthandledning. Mina erfarenheter av sådana möten är inte så bra. Jag 

blev mer en behandlare med behandlingsansvar än en fristående handledare. Numera vill jag 

undvika att träffa det placerade barnet eller ungdomen. Jag tror att jag, för att kunna vara en 

handledare som fungerar optimalt och skapar optimala gynnsamma förhållande för det 

placerade barnet och dess sammanhang, klart och tydligt måste kunna skilja på en 

handledarroll och en behandlarroll. Annars är risken stor att jag tillsammans med 

familjehemmet behöver en gemensamhandledare. Som handledare finns en tillgänglig ca två 



 

 

handledningstimmar varannan vecka och kan eller skall inte delta i utförandet av 

arbetsuppgifter i familjehemsvården. Det säger sig självt. 

 

8. Handledaren skall vara fristående i organisatoriskt hänseende och inte ha andra 

funktioner gentemot familjehemmet. 

 

Den vanligaste formen av handledning till familjehem är att någon familjehemssekreterare 

eller familjehemskonsulent sköter handledningen. Familjehemssekreteraren är då inte 

fristående i organisatoriskt hänseende. Familjehemskonsulenten är heller inte fristående i 

organisatoriskt hänseende. Varför är det då så viktigt att handledaren har en fristående roll? 

Jo, eftersom alla relationer behöver ventileras och eventuella konflikter i alla dessa relationer 

behöver lösas upp. Det vet varje initierad socionom och andra som arbetar med socialt 

arbete, att konflikter som finns inom en människa tar energi och ackumuleras så att det slut 

blir en öppen konflikt som inte går att finna någon bra lösning på. Familjehemskonsulenten 

är knuten till en organisation eller företag som har rekryterat, utrett och ibland utbildat 

familjehemmen. Dessutom skall familjehemskonsulenten ge stöd till familjehemmet, ha en viss 

jour om något inträffar som gör att familjehemmet behöver råd eller stöd, utbilda 

familjehemmet och ibland utföra behandlingssamtal med den placerade. Dessutom så kräver 

de uppdragsgivande kommunerna ibland att familjehemskonsulenten kontinuerligt skall 

rapportera vårdens utveckling. Vilket ofta i sin tur leder till att kommunernas handläggare 

minskar ned på de lagstadgade kontakterna med familjehem och de placerade barnen. 

Myndighetsutövningen blir lidande och den insyn som skall säkerställa att det placerade 

barnet får den vård och omsorg som det behöver utförs av det företag som är beroende av att 

barnet bor kvar i familjehemmet. En kan med andra ord säga att det placerade barnet är i det 

privata företagets våld. Företaget som familjehemskonsulenten är anställd av betalar ut 

arvode och omkostnad till familjehemmet vilket i än högre grad binder upp 

familjehemskonsulenten. Det företag som familjehemskonsulenten arbetar för kallar sin 

verksamhet för ”Förstärkt familjehemsvård” vilket ibland kan vara en utmärkt vårdform, men 

ibland ge helt fel resultat på grund av att handledaren (familjehemskonsulenten) inte är 

fristående utan istället mycket uppbunden och har sin lojalitet riktad mot det företag som 

betalar hens lön. När familjehemsvården är organiserad med hjälp av ett företag eller 

organisation som arbetar med ”förstärkt familjehemsvård” gäller det att se upp med 

”inneboende konflikter” som annars kan bli ödesdigra för både den placerade och dennes 



 

 

nätverk. En del företag eller organisationer har insett problemet med ”inneboende 

konflikter” och löst detta med att anlita en ”extern handledare”.  

 

Om socialtjänsten placerat i eget familjehem och inte använt sig av något företag eller 

organisation så inträffar samma fenomen, fast då är det familjehemssekreteraren som agerar 

handledare som råkar ut för den inlåsande lojaliteten till den egna förvaltningen och inte kan 

fungera som handledare fullt ut. Även om familjehemssekreteraren som handleder 

familjehemmet och handläggaren för det placerade barnet inte arbetar på samma avdelning, 

finns en kollegial känsla av samhörighet. Blir en kollega kritiserad av ett familjehem så kan 

känslan att hela förvaltningen är kritiserad infinna sig. 

 

När en familjehemssekreterare eller familjehemskonsulent skall handleda ett familjehem som 

hen har fler funktioner gentemot än bara handledarfunktionen är det viktigt att hen har en 

god självkännedom och har en handledarutbildning där situationen med flera funktioner har 

diskuterats och övats i utbildningshandledning. Då kan en som blivande 

familjehemshandledare se hindren och öva sig i att avgränsa handledningssituationen till de 

områden som är möjliga att handleda på med en handledarroll som innebär fler funktioner än 

enbart handledning till de handledda. 

 

9. Handledaren skall inte ha funktioner gentemot det placerade barnet (ej någon form av 

samtal eller uppföljningssamtal). 

 

I handledning till familjehem är det familjehemsföräldrarnas bilder av barnet, 

biologföräldrar, socialsekreterare och så vidare som jag jobbar med i 

handledningsprocessen. Inte mina egna bilder. Därför är det viktigt att jag har få eller inga 

egna bilder som kan krocka med de handleddas bilder av situationen och människorna som 

de tar upp i handledning. Desto mer fri jag är från egna bilder, desto bättre framträder de 

bilder som de handledda ger.  

 

10. Handledarens uppdrag skall vara sanktionerat av både familjehem och uppdragsgivare. 

(Öppenhet om uppdraget.) 

 

När jag får ett uppdrag så kommer det som regel från en handläggare på socialförvaltningen. 

Detta betyder inte att familjehemmet är villiga att ha mig som handledare. Ibland har det 



 

 

hänt att socialsekreteraren helt sonika talat om för familjehemmet att ”nästa vecka kommer 

en ny handledare att ringa er och beställa en tid med er”. Så får det ju inte gå till. 

Familjehemmen skall bli erbjudna handledning och då skall det finnas två eller flera aktörer 

att välja på. Först då kan uppdraget bli ordentligt sanktionerat av både familjehem och 

uppdragsgivare.  

    

 

Familjehemshandledningens funktioner 

 

1. Identitetsfunktionen: Handledaren skall vara en positiv förebild och ha lång erfarenhet 

av familjehemsvård. 

 

En handledare ska lyssna, ska komma i tid samt hålla sig till handledningskontraktet. 

Handledaren håller både inre och yttre avtalade gränser, och blir på så sätt ett bra 

identifikationsobjekt. Att kunna härbärgera ångest och kunna stå ut med att bli utsatt för 

projektioner skapar trygghet hos de handledda familjehemsföräldrarna och som ringar på 

vattnet återspeglas detta positiva på det placerade barnet och hela dess nätverk.  

 

2. Stimulansfunktionen: Familjehemmet hittar tillsammans med handledaren nya 

infallsvinklar och förhållningssätt.  

(Stor respekt för familjehemmets känsla för vad som känns rätt.) 

 

Genom att hjälpa till att få fram de handleddas egna idéer och kreativitet så föds 

självständigt och reflekterande tänkande. Tillsammans löser en problem och de handledda 

går vidare mot ny problemlösning. En kan säga att de handledda får hjälp att producera 

lösningar på problem som uppstår i deras nätverk och de blir då lättade och får lust och kraft 

att gå vidare till att lösa nästa problem. I min profession har jag funnit att de familjehem som 

kan och vill ta emot handledning har ett behov och ett sug efter att lösa problem och på detta 

sätt öka sin medvetenhet om sig själva. Jag brukar kalla dem för problemlösare. Dessa 

problemlösare behöver med en viss kontinuitet få hjälp med att hålla 

problemlösningsprocessen levande och detta blir då en av mina uppgifter i handledning; att 

hålla processen igång så att den inte avstannar, för då upphör familjehemmet att vara 

familjehem. Då börjar man med någon annan verksamhet som är fylld av problem. 

 



 

 

3. Containerfunktionen: Medvetna och omedvetna processer kommer fram. Obehagliga 

känslor blir tydliga. Kan därefter hanteras på ett för det placerade barnets bra sätt. 

 

Antipati eller överidentifikation för en klient blandas ofta samman med egna behov och 

känslor. Containerfunktionen handlar mycket om att särskilja egna behov och känslor från 

det placerade barnets. Det är lätt att tro att i familjehemsvård skall en inte röra i detta svåra. 

Familjehemmen är ju utredda och stabila mogna vuxna människor. Men det finns nog inte 

många situationer som föder så mycket känslostormar som familjehemsvård. 

  

När den handleddes ångest, antipati eller annan olust kommer upp i dagen, det händer 

ibland, så kan handledaren hjälpa till att definiera, händelsebestämma och göra känslan skild 

från det placerade barnets känslor och olust. Där stannar handledningsprocessen, alltså vid 

synliggörandet och särskiljandet från barnet. En eventuell bearbetning skall helst inte ske i 

handledning, detta är en uppgift för den handledde att utföra i en psykoterapi. I handledning 

kan dock känslan göras synlig och hanterbar för den handledde och därmed ökar möjligheten 

att barnet kan bo kvar och att det kan bli en lycklig avslutning om några år när barnet flyttar 

ut till ett eget boende eller till sin egen familj. 

 

Det har dock hänt vid några tillfällen att jag tillåtit en bearbetning av trauman i 

handledningen. Detta har jag gjort efter att jag konsulterat min egen superhandledargrupp. 

Det är dock viktigt att en som handledare känner sig säker på sig själv i en sådan roll och att 

en har en bra superhandledning. 

 

4. Ventilfunktionen: Förhindrar att familjehemmet pyser ut hos grannen eller i 

snabbköpet. Förhindrar att placeringen upphör och familjehemmet upphör. 

 

Jag har varit med om många handledningssessioner då två familjehemsföräldrar kommit in i 

handledningsrummet och båda hjälpts åt att prata i två handledningstimmar. Jag har mest 

suttit och lyssnat, nickat och hummat med. När tiden är ute så säger de: ja, nu känns det 

bättre, vi ses om fjorton dagar igen. Hej då. Och det känns mycket bättre för dem, det är jag 

förvissad om. Den första tiden av min handledarkarriär så fick jag nästan dåligt samvete för 

att jag gjorde för lite. Det var alldeles för enkelt att vara handledare om inte jag fick prata 

och ställa de rätta frågorna och reflektera. Så småningom började jag förstå att denna 

ventilfunktion är en nödvändig funktion en ibland har som handledare. Känner de handledda 



 

 

sig trygga med mig och jag har förmågan att lyssna intresserat i två handledningstimmar så 

räcker det ibland mycket bra . Det förhindrar att familjehemsföräldrarna ”pyser ut” till 

grannen eller kassörskan i ICA-butiken. Ventilfunktionen förhindrar också utbrändhet och 

andra stressreaktioner. 

 

TRENDER I SOCIALT ARBETE OCH HANDLEDNING 

 

Att som handledare i socialt arbete handleda familjehem är inte så enkelt alla gånger, men 

det är ett utvecklande jobb. Det gäller att vara informerad om alla nya trender och nya 

behandlingsmodeller som dyker upp inom socialt arbete. Det finns trender inom alla 

områden. Mat, bilar, kläder och allt som rör mänskligt varande. När jag var liten fanns inte 

ordet ”trend”. Då var det ”modernt”, det som nu är trendigt. När mina barn var små var det 

”inne” som var modernt. Det finns trender i socialt arbete också. Den senaste trenden är 

BBiC (Barns Behov i Centrum) och Evidensbaserat socialt arbete. Om man nu kan benämna 

BBiC och Evidensbaserat socialt arbete som trender? För en tid sedan var det trendigt att 

kunna allt om ART, ett manualbaserat träningsprogram som bygger mycket på olika 

övningar, för att hjälpa, framförallt, ungdomar med aggressiva beteendemönster.  I mitten av 

åttiotalet när jag jobbade på socialbyrå så munhöggs anhängarna av systemisk teori med de 

inbitna psykodynamikerna om vem som hade rätt teori för socialt arbete. När jag började min 

socionomutbildning så var alla socialhögskolor vänsterpolitiskt inriktade. Det var modernt 

då. Gud nåde den som inte var med i protesttåg inför den stundande revolutionen. Var hen 

inte med så var hen emot. 

 

Som handledare behöver jag hålla mig a jour med vad alla nya trender innehåller. Det är 

viktigt, för alla trender har något bra att lära ut.  ART till exempel innehåller en hel del 

matnyttigt, även om en del finns beskrivet i äldre litteratur. Speciellt den delen av ART som 

handlar om teckenekonomi. Det går att hitta samband till vår historia i de flesta trender. Ja, 

allt går igen, och tänk, det är som vi människor behöver en tids uppehåll, eller avstånd från 

något som vi kanske helt anammat och tagit till oss fullt ut. Nästa gång det dyker upp igen är 

vi mer beredda att gå djupare in i det som kommer som en ny trend, fast den kanske bygger 

på en gammal idé, nu mer utvecklad och med nytt försättsblad.  

 

Kärnan i BBIC handlar om hur en strukturerar en utredning. Det finns också tidigare 

beskrivet i litteraturen, men BBIC fokuserar mycket tydligt på hur en tar barnets behov på 



 

 

allvar. Det är inte egentligen något nytt, men strukturen på utredningsförfarandet tvingar 

utredaren att se barnets behov på ett tydligare sätt än tidigare. Det är bra. Men hur skall jag 

som handledare förhålla mig till BBiC? Ja, trots allt så är det samma ingredienser som 

tidigare i handledning, innan BBiC infördes som modell. Jag har gått en utbildning i BBiC, 

och lärt mig så pass mycket att jag kan lära ut modellen vidare. 

 

 Jag måste dock återkomma i mitt resonemang om att i handledning gäller samma recept som 

tidigare. I handledning både med personal och med familjehem så handlar innehållet om 

mellanmänskliga emotionella processer som utmynnar i kärlek, omsorg, vrede, likgiltighet, 

ångest och glädje och så vidare. I en handledarutbildning så är det dessa emotionella 

processer som det handlar om, och kunskapen om dessa processer bildar stommen i 

utbildningen. Att föra dessa processer framåt till en positiv utveckling för den eller de 

handleddas hela kontext är handledarens uppgift och därtill är hen utbildad och tränad. 

Handledaren har många olika redskap till hjälp i sitt arbete. Främst av dessa verktyg vill jag 

nog sätta kunskapen om de omedvetna processer som vi, jag och de handledda, utsätts för i 

allt psykosocialt arbete. 

 

Ja, så tänkte jag då, för några år sedan och i stora drag så har jag inte ändrat så mycket på mitt 

tänkande om saken. 

 

SJU VIKTIGA INSIKTER OM MÄNSKLIGT VARANDE OCH LIVET JAG FÅTT 

PÅ VÄGEN. 

 

Insikt nummer 1: Det finns ingen sanning som man kan uppnå när man vill förklara 

mänskligt beteende, känslor, tankar osv. 

 

Man blir som man umgås är ett gammalt talesätt. Det kan stämma till viss del. Alla människor 

förändras, utvecklas och mognar i olika grad. En del mindre, andra mer eller på olika 

områden. En del människor har väldigt starka mönster invävda i sitt beteende och kan ha svårt 

att förändras och utvecklas inom de områden som bär de starkaste mönstren inom sig men kan 

i andra områden vara mycket förändringsbara.  

 

Jag tycker det är svårt att ur en djupintervju som t.ex. Kälvestens modell få klara svar på om 

den eller den personen passar till att vara familjehem. Jag har gått en utbildning i Kälvestens 



 

 

utredningsmodell och även gjort ett par hundra familjehemsutredningar och även blivit 

djupintervjuad fem gånger. Tredje, fjärde och femte gången jag blev djupintervjuad visste jag 

precis hur jag skulle svara för att jag skulle passa som familjehemsförälder. Nu är det ju 

visserligen över trettio år sedan jag blev djupintervjuad och det är ju femton år sedan jag gick 

utbildningen i Kälvestens intervjumodell så det kanske har hänt en hel del sedan dess.  

 

Insikt nummer 2: Jag tror att den som säger något om någon säger bara något om sin 

egen verklighet. 

 

Vem som gör intervjun med de blivande familjehemsföräldrarna tror jag spelar stor roll för 

bedömningen och hur intervjuaren och den intervjuade samspelar med varandra. Jag har lärt 

mig genom åren att samspelet i det placerade barnets sammanhang är det absolut viktigaste 

för att det ska bli en lyckad placering. Att alla vuxna i kontexten har självkännedom och 

mognad och kan samspela i de olika roller som de ska ha antagit när ett barn eller ungdom ska 

tas emot i ett nytt hem är en grundförutsättning för att barnet/ungdomen ska få ett gott liv. 

Kan alla i det placerade barnets sammanhang samarbeta på ett bra sätt utifrån var och ens 

olika verkligheter så brukar det gå bra för det placerade barnet. 

 

De första åren jag handledde familjehem, hände det ibland att jag var referent till 

familjehemmen. Någon handläggare från en socialförvaltning som ville placera barn i 

familjehemmet ringde upp mig och sa att familjehemmet anvisat mig som referent. Ibland 

hade familjehemmen frågat mig om jag ville vara deras referent men det hände även att de 

inte frågat mig. Jag svarade ändå efter bästa förmåga på handläggarens frågor om 

familjehemmets styrkor och svagheter. Så småningom förstod jag att det här var något som 

absolut inte ingår i min roll som handledare och nu för tiden säger jag helt sonika nej till att 

fungera som referent till familjehemmen. Visserligen har jag ofta en mycket bra kunskap om 

deras styrkor och svagheter, men det är enligt min verklighet. Det är inte alls säkert att ngn 

annan person skulle vara överens med mig om vilka styrkor och svagheter som finns i 

familjehemmet. Vad tycker familjehemsföräldrarna själva om sina styrkor och svagheter. Och 

referentrollen krockar med handledarrollen. Om familjehemmet har för avsikt att använda mig 

som referent så är det ju viktigt för dem att inte visa sina svaga sidor utan visa upp en så stark 

och positiv bild som möjligt som kanske inte överensstämmer med verkligheten. Och vems 

verklighet? Den nya handläggarens verklighet?  Det är just familjehemmens rädslor och 



 

 

svagheter som måste komma fram i handledning. Det är ofta dessa sidor som är så viktiga att 

få hjälp att utveckla och ibland bearbeta, speciellt om de grundas i olika trauman.  

  

Insikt nummer 3: Den handledde har för det mesta det bästa svaret inom sig. Min 

uppgift som handledare är att hjälpa den handledde att få fram svaret ut sitt 

omedvetna. 

  

Genom alla dessa år som jag handlett både professionsgrupper och familjehem har jag fått 

övertygelse om att de handledda har de bästa svaren på sina frågor inom sig. Därför försöker 

jag att inte ge råd eller styra de handledda. När en tar ett uppdrag som familjehemsförälder så 

startar en också en process mot ökat medvetande om sig själv och sitt innersta. Ibland kan en 

omedveten önskan om självkännedom och utveckling vara en av de största drivkrafterna till 

att ta emot ett barn i sitt hem. Utvecklings och förändringsprocessen hjälper jag till att hålla i 

balans. Om jag skulle ge råd eller styra familjehemmens beslut i olika frågor så skulle jag 

hindra den processen. Om processen avstannar så slutar familjehemmet att verka som 

familjehem. Olika förslag till lösningar kan jag dock ge; Skulle ni kunna göra så här, eller så 

här, vad skulle resultatet bli om ni löste problemet på det här sättet? Väljer de handledda att 

undersöka något av mina förslag så går vi tillsammans igenom hur konsekvenserna av den 

föreslagna vägen kan bli. Det är då viktigt att den valda vägen känns bra för de handledda och 

att de inte känner att jag påfört dem ett förhållningssätt eller en lösning som är tvingande för 

dem. Den handleddes känsla och övertygelse måste gå hand i hand med den tänkta 

handlingen.  

  

Det är den ansvarige handläggarens uppgift att styra och arbetsleda. Ofta så kommer 

handläggarens ”arbetsorder” upp i handledningen. Detta är då ett tillfälle för mig att ställa 

frågor om hur de handledda kan svara upp mot handläggarens ”arbetsorder”. Om de 

handledda har ett motstånd mot att utföra handläggarens ”arbetsorder” så blir brytningen 

mellan de handleddas motstånd och handläggarens ”arbetsorder” en möjlighet till positiv 

utveckling och processen mot en utveckling och ökat medvetande hålls igång. Detta gäller 

även alla problem som dyker upp på vägen. Alla har de något positivt med sig om man bara 

kan hantera problemen på ett bra sätt.  Jag skall exemplifiera nedan. Alla namn, även på 

platser, är fingerade, och jag har ändrat annat personutpekande i texten. Mig själv benämner 

jag som ”handledaren”, förkortat ”handl”. 

 



 

 

Tobias och Maria 

 

För en tid sedan kom paret Nilsson till mig för handledning. De kom från Mellansverige. De 

är sedan ett år tillbaka familjehem till en nu tolvårig pojke. De har en egen son, Hasse, som är 

14 år. Det är hela familjen, Tobias 41, hans hustru Maria 37, Hasse 14 och sedan ett år 

tillbaka, Lars, 12 år. Jag har handlett familjen i åtta månader. Jag träffar dem varannan vecka 

två handledningstimmar varje gång. Vi känner således varandra ganska bra, även om vi bara 

träffas i professionen. Jag bjuder dem att sitta ned och samtalet börjar. 

 

Handl:  

– Det är ju roligt att höra att det fortfarande går bra med pojken. 

 

Maria:     

- Ja, det har gått bra hela tiden. Och sen han började i vanlig klass så har det ju bara 

gått bättre för var dag. 

 

Handl:  

– Det har inte varit några utageranden eller bråk med kompisarna? 

 

 

Tobias:  

– Nej, och det underliga är ju att han var lugn här från första dagen. Han slutade ju med 

medicinen redan efter två veckor. Han ville helt enkelt inte äta av den. Han kände sig slö, sa 

han… Det är väl en förlängd smekmånad. 

 

Handl: 

– Hur tänker du då? 

 

Tobias:  

– Ja, alla säger ju att efter smekmånaden så kommer det rätta jaget fram. 

 

Handl:  

– Hur tänker du då? Vilka alla säger så?  

 



 

 

Maria:  

– Jo, det är många, det vet man ju. Fast faktiskt så förväntade jag mig inget annat av                                 

honom än att han skulle sköta sig när han kom, nej, det gjorde jag faktiskt inte. 

 

 

Handl:   

–   Har ni någon speciell fråga som ni vill prata om idag?? 

 

Tobias:  

–  Ja, Elisabeth (familjehemssekreterare och familjehemmets uppdragsgivare) säger att vi 

skall få gå en ART-utbildning och det vet vi inte om vi har lust med. Vi tror inte att det blir 

bättre för Lars om vi går den utbildningen. 

 

Handl:  

–   Hur tänker ni då? 

 

Maria:  

–  Jag gillar inte det där med ART. Speciellt inte det där med att ungarna skall få poäng om 

de sköter sig. Så är inte jag uppfostrad och så har vi aldrig gjort med Hasse. Det är inte vårt 

sätt att uppfostra barn.  

 

Handl:  

–  Men det där med poäng är bara en liten del av ART. Det kanske finns andra  

delar i ART som ni kan ha användning av?  

 

Maria:  

–  Nej, det tror jag inte och förresten så går det ju bra ändå. 

 

Handl:  

–  Ja, men gå inte kursen då, det är väl frivilligt? 

 

Maria:  

–  Det känns inte så. Elisabeth blir sur om vi inte går. Vi sa att vi skulle fundera på 

saken när hon var här sist och då såg hon så konstig ut. Hon hade väl räknat med 



 

 

att vi bara skulle tacka ja så där på en gång. 

 

 

Tobias:  

–  Jag blir arg bara jag tänker på det. Elisabeth har hela tiden försökt att köra med oss.  

Det är bättre med dig. Vi är mycket friare med dig. Du kör inte med oss. 

 

Handl:  

–  Min roll är att handleda er, inte vara er arbetsledare, det står klart och tydligt i mitt avtal 

med kommunen. Men du Tobias. Du säger att du blir arg på Elisabeth, att hon kör med er. 

Hon är ju er arbetsledare? 

 

Tobias:  

- Ja, jag tycker inte om när andra skall bestämma vad jag skall göra. Speciellt arg blir 

jag på Elisabeth när hon försöker styra över vårt privatliv. Hon sa inget om nån 

utbildning när hon placerade Lars här. 

 

Handl: 

-   Men det är väl bara ett erbjudande som ni kan tacka nej till? 

 

Maria:  

–  Nej, inte om vi vill ha ett bra förhållande med Elisabeth. 

 

Tobias:  

–  Det bästa vore om Elisabeth slutade, om vi kunde få nån annan. 

 

Handl:  

–  Ni har inte tagit upp det här tidigare,  har ni båda svårt med Elisabeth? 

 

Maria:  

–  Nej, det är nog mest Tobias som inte tål Elisabeth. 

 

Tobias:  

–  Ja, det är jag. Jag har svårt när folk försöker styra mig. Jag blir bara arg. 



 

 

 

Handl:  

–  Har du känt så i någon annan situation som du varit med om? 

 

Tobias:   

-  Nej, det vet jag inte. Inte som med Elisabeth. 

 

Handl:  

–  Det är något speciellt med henne? 

 

Tobias:   

-  Ja, det är det. 

 

Hand:   

-  Du säger att du blir arg när någon försöker styra dej och det är något speciellt med 

Elisabeth. Kan du förklara närmare. 

 

 

Tobias:   

-  Ja, jag retar mig på henne, hon är så nedvärderande, hon tror inte att vi kan någonting. 

 

Handl:   

-  Men det kan ni ju. Ni har ju visat att ni klarar av att hjälpa Lars. Det går ju väldigt 

bra för honom. 

 

Tobias:   

-  Men det ser hon inte. 

 

Handl:   

-  Har du träffat någon annan person någon gång som väckt liknande känslor som 

Elisabeth väcker hos dig. 

 

Tobias:  

-  Hon väcker inga känslor hos mig, hon är som hon är. Vissa människor passar inte 



 

 

att jobba med barn. 

 

Maria:   

-  Men Lars verkar gilla henne, det är konstigt. 

 

Tobias:   

-  Ja, det är konstigt, jag vet inte varför jag inte kan med henne. 

 

Handl:   

-  Du Maria, hur tänker du om Elisabeth, skulle du vilja att hon slutade och ni fick en ny 

handläggare? 

 

Maria:   

-  Nej, inte för min del. Det är ju mest Tobbe som blir arg på henne. Det är väl personkemin. 

Det här har vi ju bråkat om en del, alltså att jag inte kan hålla med Tobbe. Egentligen tycker 

jag att hon är som vilken handläggare som helst. Hon är korrekt och Lars har bra kontakt 

med henne. Det är nog personkemin mellan Elisabet och Tobbe. 

 

Handl:   

-  Det där med personkemi har jag alltid undrat över vad det är för något. Det låter ju som 

om två personer har olika kemiska ämnen i kroppen som inte attraherar varandra. Nästan 

som två magneter som vänder samma pol mot varandra. Har ni någon förklaring till vad 

personkemi är för något? 

 

Maria:   

-  Jag läste någon gång på gymnasiet när jag läste psykologi att personkemi handlar mycket 

om händelser i ens barndom. Om någon vuxen varit dum mot en så får man svårt med 

människor i vuxen ålder som liknar den personen. Men jag vet inte. Du Tobias har ju alltid 

haft svårt med folk som försöker bestämma över dig. 

 

Tobias:   

-  Inte alltid. Det beror på hur de gör det. Elisabeth är så nedvärderande. 

 

 



 

 

Handl:  

-  Hur, på vilket vis är hon nedvärderande? Hur säger hon när hon säger något 

nedvärderande? 

 

Tobias:   

-  Hon bara tjafsar. Så bryter hon på finska också. Jag tål inte höra henne. Jag tål inte när 

någon bryter på finska. Jag har inget emot finnar, det är inte det. Men hon låter så jävla 

överlägsen. Jag har aldrig tålt när någon bryter på finska. 

 

Handl:   

-  Det tror jag inte på. Att du alltid blivit arg på människor som bryter på finska. Någon gång 

har det börjat. Kan du påminna dig om den första gången du blev arg när någon bröt på 

finska?  

 

Tobias:   

-  Ja, det kan jag. Jag blir arg bara jag tänker på det. 

 

Handl:  

-  Berätta! Jag vill gärna höra. 

 

Tobias   

-  Det var när jag gick i andra klass och var hemma från skolan för jag hade fått mässlingen. 

Jag vet inte om jag vill berätta mer, det är så jobbigt när jag tänker på det. Vad är klockan, 

kan vi inte sluta nu? Jag har en tid hos tandläkaren och behöver gå lite tidigare i dag. 

 

Handl: 

-  Det är femton minuter kvar av handledningstiden, berätta du om du vill. 

 

Tobias:   

-  Oj, då måste jag gå. Vi har väl en ny tid om fjorton dagar. 

 

Handl:  

-  Ja, hm, den femtonde klockan ett. 

 



 

 

Maria:    

-  Bra då ses vi då. 

 

Handl:   

-  Då kan ni väl tänka på att säga till när ni kommer om ni behöver gå tidigare än vad vi 

avtalat.  

 

Tobias:   

-  Ja, det skall vi göra. Det blev lite tokigt i dag. Vi ses då.  

 

Handl:   

-  Ja, det gör vi. Ha det så bra. Hej då. 

 

Båda:     

-   Ja, detsamma. 

 

Nästa handledningstillfälle med Maria och Tobias inträffade efter fjorton dagar. De kom 

båda in och satte sig ned i stolarna och det såg ut som de löst många problem sedan sist vi 

sågs. 

 

Handl:  

– Hej! Hur har det varit sen vi sågs förra gången? 

 

Tobias:  

– Hej! Det har varit bra. Vi har pratat en hel del. Det känns bra. 

 

Maria:  

– Hej! Jo det har hänt en hel del. Ja, det är bra med Lars och Hasse och sådär och vi har  

pratat mycket, Tobbe och jag. Det känns bara bra faktiskt. 

 

Handl: 

– Berätta, jag är så nyfiken. 

 

Tobias:  



 

 

– Jo, du vet förra gången så pratade vi ju om Elisabeth och den där ART-kursen och att jag 

inte gillade henne. Hon kändes överlägsen på något sätt. 

 

Handl:  

– Ja, du sa väl att du kände att hon nedvärderade dig och att hon styrde ert privatliv. 

 

Tobias:  

– Ja, så uttryckte jag väl mig och att jag inte tålde personer som bröt på finska. 

 

Maria:  

– Men så illa var det ju inte riktigt. Vi pratade en hel del på hemvägen och vi förstår väl lite 

mer av sammanhanget nu, hur det kunde bli så, kan du inte berätta Tobbe. 

 

Handl: 

– Ja, du får gärna berätta, men om ni känner att ni löst problemen nu och det är svårt att tala 

om saken så behöver du ju inte säga något mer om det här problemet. Om du inte vill förstås. 

 

Tobias:  

- Jo, jag vill berätta, för jag tycker det är viktigt för mig. Det är egentligen inte så krångligt. 

Jag har alltid haft svårt för vissa personer, speciellt när de talar finlandssvenska. Det låter ju 

konstigt, men jag tror det började när jag gick i andra klass och låg hemma i sängen och 

hade halsfluss. Det var så att min familj nyligen flyttat till det lilla brukssamhället där vi 

bodde i ett litet torp utanför samhället. Vi kom flyttandes från Västmanland där vi hade en 

stor bondgård till det lilla samhället med en delvis annan dialekt och ett annat sätt att se på 

livet. Pappa hade på det förra stället varit en rätt så rik bonde med en stor gård med många 

kor. Vi hade det med andra ord rätt så bra, men så gjorde pappa konkurs helt plötsligt. Jag 

förstod inte varför, men så blev vi tvungna att flytta till det där gamla torpet och pappa fick 

jobb som skogshuggare på bruket.  

Jag började första klass i samband med att vi flyttade och jag blev på direkten utfrusen i 

skolan. Man kan nog säga att jag blev mobbad och den störste mobbaren var Jorma Salmi. 

Han bröt inte på finska, men det gjorde hans mamma för hon kom från Finland och så var 

hon med i Röda Korset och dessutom var hon kompis med min lärarinna fröken Lekman. 

Jormas pappa var en högt uppsatt tjänsteman på bruket och barn till sådana hade mycket 

fördelar i skolan. När de mobbade någon såg man ofta genom fingrarna med försyndelserna. 



 

 

Så jag hade inte mycket hjälp i min utsatthet. Fröken Lekman visste nog hur hon skulle hålla 

sig väl med överheten. 

               

Handl: 

– Så du var utfrusen och mobbad. Hade du ingen kompis som kunde hjälpa dig? 

 

Tobias:  

– Jo, en kille som hette Bengt höll på mig när vi var ensamma, men det är inte lätt att stå emot 

överheten i alla lägen. Och det som var det svåraste var att när jag varit hemma ett par 

veckor och legat sjuk i halsfluss så kommer den där jävla överklasstanten fru Salmi och 

hennes lika dumma kompis, min lärarinna alltså, med en påse godis som dom skall ge till mig 

bara för att jag var sjuk, sa dom. Påsen hade Röda Korskretsen betalat. Jag har aldrig fått 

något från Röda Korset tidigare och inte senare heller. Jag hörde när mamma öppnade 

dörren för dom och hon talade om att lille Tobias låg sjuk inne i bäddsoffan, men att det bara 

var att gå in och besöka mig. Jag ryser när jag tänker på hur jag hörde den där kärringen 

förklara för mamma på sin finlandssvenska hur snäll och trevlig lille Tobias var och vilken 

bra lekkamrat till hennes lille Jorma han var. Jag drog täcket över huvudet och blundade. Så 

hörde jag hur de kom in i rummet och lutade sig över mig och med ett stadigt tag om täcket 

drog kärringen undan det och jag var tvungen att möta hennes blick och tacka snällt för 

godispåsen som de ställde på stolen bredvid min säng och som fungerade som nattygsbord. 

Som tur var gick de snart ut till mamma i köket där hon bjöd på kaffe. 

Jag hörde hur de pratade och småskrattade där ute i köket medan jag drog täcket över 

huvudet för att slippa höra. Sedan den gången har jag aldrig tålt att höra när folk bryter på 

finska. Jag tror i alla fall att det är så. 

 

Handl: 

– Hur gick det sedan, hur klarade du av att gå i den skolan? 

 

Tobias:  

– Jo, Jorma gick bara den terminen, sedan fick han börja i en privatskola och jag lärde mig 

att slåss som en riktig bruksunge, så jag blev mer och mer accepterad och när det var dags 

för att börja högstadiet klarade jag mig bra och där blev jag aldrig mobbad. 

 

Handl: 



 

 

– Men du tänker som så att det var den här händelsen med Röda Korsets godispåse och den 

där fru Salmi som påverkat dig så att du inte kan tåla Elisabeth? 

 

Tobias: 

– Det är jag säker på. Det vet jag. Vi har pratat mycket om det sedan vi var här sist och nu 

känns det bättre.  

 

Maria:  

– Ja, vi har pratat en hel del och vi skall inte gå den där ART-utbildningen - Vi har pratat 

med Elisabeth om det och hon blev inte sur. 

 

Tobias: 

– Nej, det var nog jag som överreagerade lite, men det känns bättre nu. Hon kan gott vara 

kvar som handläggare. Hon är ju lite träig, men hon är ju som vilken handläggare som helst. 

Och Lars gillar ju henne och jag känner inte så där mot henne längre. 

 

Handl:  

– Vad bra då. Nu är tiden ute. Vi ses om fjorton dar igen. 

 

Tobias:  

– Oj, har det gått så lång tid redan? 

 

Handl:  

– Ja, tiden går fort när man berättar viktiga saker. 

 

Maria:  

– Ja, det må jag då säga, men det känns bra nu. Hej då. 

 

Att Tobias har ökat sitt självmedvetande och mognat en del i handledningen kan väl ingen 

förneka, inte heller att hela familjen mår bättre och en gryende konflikt är avvärjd. 

Processhandledning har ofta den effekten. 

 

Insikt nummer 4: I alla relationer skapar vi de människor som vi möter genom att 

använda ett språk för att beskriva hur vi uppfattar dem. 



 

 

 

För 22 år sedan intervjuade jag ett par blivande familjehemsföräldrar. Ja, inte ensam. Jag hade 

en medhjälpare i min fru som redan då hade gjort många familjehemsutredningar. Jag 

intervjuade mannen. Till en början såg det riktigt bra ut, men när vi kom till avsnittet om hans 

tidigare äktenskap talade han om att han fått villkorlig dom för en misshandel, några 

fortkörningsböter och även en dom för olaga vapeninnehav. Visserligen hade allt det där 

kriminella skett bakåt i tiden för ca tre år sedan. Vi fullföljde i alla fall intervjuerna och vi 

åkte till kontoret, som då var inrymt i vår villa, och sammanfattade våra intryck av de båda ev. 

blivande familjehemsföräldrarna.   

 

Vi beslöt till slut att vi skriver en utredning med all data och en bedömning. På den tiden 

behövde inte placerande kommun göra en egen utredning, det räckte gott med vår. Jo alla 

brott som mannen gjort sig skyldig till fanns med i utredningen. Vi tänkte att om vi redovisar 

allt som framkommit i utredningsförfarandet så får ev. placerande kommuner avgöra själva. 

Hur gick det då? Var det ngn kommun som tordes placera i ett familjehem där mannen var 

smått kriminell, eller varit kriminell? Det blev lite blandade svar. Några svar vi fick var: Vi 

placerar inte i ett hem där det bor kriminella personer. Andra svar var t.ex. Vi får inte placera i 

något hem där någon av föräldrarna varit kriminella. Det har nämnden bestämt sagt ifrån.  

 

I samråd med paret gjorde vi då en omdisponering av sammanfattning och innehåll av 

utredningen. Vi tog inte bort några fakta men ändrade en del starka ord till svaga ord och lade 

till en förklaring av hur de brottsliga händelserna hade uppkommit. Då fick paret placeringar, 

främst ungdomar och nu har de varit familjehem i 23 år och är bland de bästa familjehem som 

jag någonsin har handlett. Tänk vad lite ändringar av starka till svaga ord och en 

omdisponering av en utredning kan ha stor betydelse.  

 

Insikt nummer 5: När människor kommunicerar, oberoende hur detta sker, påverkas 

alltid andra människor. Denna påverkan kan vara öppen eller dold, medveten eller 

omedveten. 

 

I all kommunikation sker en påverkan av attityder, förhållningssätt och tankar om hur andra 

människor är eller har varit. I familjehemsvård är mycket känslor i rörelse hos 

familjehemsföräldrarna om det så gäller biologföräldrar som aldrig tar sitt ansvar eller en 

extra korkad socialsekreterare som ställer helt orimliga krav. Om familjehemsföräldrarna 



 

 

fastnar i dessa omdömen om de som finns i det placerade barnets sammanhang kan det lätt 

sluta med att det blir ett oplanerat avbrott och alla är de förlorare. Det är här i de mest 

komplicerade ärendena som en som handledare kan förändra familjehemsföräldrarnas 

inställning till både socialsekreterare och biologföräldrar. Det kan behövas många 

handledningssessioner för att förändra ett förhållningssätt som sitter fast i gamla tyckanden 

om hur människor bör fungera och vara. I dessa situationer är det bra att använda sig av en 

metakommunikation.  

 

Sådana här frågor kan alltså familjehemsföräldrarna få från mig:  

Vad tror du att socialsekreterare Hanna har för mål med att Lisa ska besöka sin mamma 

varannan vecka. 

 Eller: Hur tror du att det blir för Lisas mamma Madeleine om hon får träffa sin dotter 

varannan vecka? 

 Eller: Hur blir det för Lisa om hon ska besöka sin mamma varannan vecka? Eller hur blir 

det för er? 

Eller: Hur blir det för Lisas pappa Nils om han bara får träffa sin dotter här hos er?  

 

I en metakommunikation ställer handledaren frågor om hur det blir för en tredje person om 

den handledde eller någon annan gör på ett visst sätt. Att använda metakommunikation i 

handledning är en mycket framgångsrik metod, speciellt när det gäller familjehemsvård. Jag 

brukar använda mig av den metoden och den är ofta mycket lyckosam för det placerade barnet 

eftersom det skapar en stabilitet och harmoni i familjehemmet och i dess kontext. Det har hänt 

mig många gånger inför att det placerade barnets handläggare och biologföräldrar ska komma 

på uppföljningsbesök till familjehemmet att oron och känslorna hos både 

familjehemsföräldrar och det placerade barnet har varit i gungning. Men när väl alla sitter i 

samma rum och ser varandra in i ögonen är det dags för mig att åter ställa de frågor jag 

tidigare ställt till familjehemsföräldrarna. Nu kan jag ställa frågorna direkt till de närvarande. 

 

Vad har du Hanna för mål med att Lisa ska besöka sin mamma varannan vecka? 

Hur blir det för dig Madeleine om Lisa kommer och hälsar på varannan helg? 

Hur blir det för dig Lisa att åka hem till mamma varannan helg? Kanske svårt för Lisa att 

svara ärligt. 

Hur blir det för er, ni som är familjehemsföräldrar?  

Hur blir det för dig Nils om du bara får träffa Lisa här i familjehemmet? 



 

 

 

Det finns många olika sätt att kommunicera på metanivå. Det jag beskriver ovan är bara ett 

litet exempel. I vilket fall så är handledning där man som handledare behärskar och använder 

sig av metakommunikation en mycket framgångsrik metod att ingjuta lugn och harmoni i de 

system som man har till uppgift att handleda. 

 

Insikt nummer 6: En insikt om omhändertagande, ansvar och frigörelse. 

 

I början av min karriär som socionom arbetade jag som fältassistent och familjebehandlare till 

invandrarfamiljer. Jag läste samtidigt en D-kurs i socialt arbete på Högskolan i Örebro. På den 

tiden i början av nittiotalet handlade diskussionerna bland oss studenter och praktiker om hur 

socialt arbete skulle utföras mycket om omhändertagande kontra ansvar och frigörelse. Det 

fanns i huvudsak två skolor inom disciplinen socialt arbete; Den diagnostiska och den 

funktionella. Det var så att den diagnostiska skolan härrörde ur den psykodynamiska teorin 

och den funktionella skolan ansågs ha sina rötter i systemisk teori. Man ansåg på den tiden att 

den diagnostiska skolan såg klienten som defekt och därför måste omhändertas och behandlas. 

Den funktionella skolan såg däremot klientens sociala miljö och omgivning som ett hinder för 

klienten att växa till att bli kompetent att ta eget ansvar för sitt liv. Ett avsnitt på D-kursen 

handlade om att särskilja grunderna i psykodynamisk teori från grunderna i Systemisk teori. 

Vi fick välja vilken teori vi ville beskriva och jag valde att beskriva grunderna i systemisk 

teori. Delkursen var bara på två poäng så det var ingen stor avhandling vi behövde göra, bara 

en liten PM.  I vilket fall var vi tvungna att göra en fallbeskrivning i PM:an. Nedan följer den 

fallbeskrivning som jag gjorde för att få mina två poäng. 

 

Familjen A är en invandrarfamilj som bott i Sverige i cirka 12 år. Familjen består av en 

mamma och en pappa, två vuxna barn som flyttat till egna lägenheter och tre hemmavarande 

barn varav en pojke i tonåren. Pojken blir av skolan utsedd som symtombärare i familjen och 

skolan. Ärendet aktualiserades hos socialtjänsten av både polis och skolpersonal. Problemen 

började när pojken började 7:e klass. Bl.a. var det mycket skolk. Pojken uppehöll sig under 

skoltid i kriminella miljöer. Polisen kontaktade senare socialtjänsten med uppgifter om att 

pojken gjort några småinbrott, men inget var bevisat. 

 

Hur skulle socialtjänsten angripa detta problem med systemisk teori som grund? Jo, så här 

arbetade vi med ärendet: 



 

 

 

Först gjorde vi en utredning där familjen och skolan ”hördes”. Då framkom det att pappan 

ansåg att skolan inte tog sitt ansvar på rätt sätt. Skolan i sin tur ansåg att skulden helt låg i 

familjen. I intervjun med pappan kunde vi se att han förlorat sin roll som familjeöverhuvud 

samtidigt som skolan skuldbelade familjen och detta i sin tur skapade en konflikt mellan 

familjen och skolan vilket resulterade i att pojken agerade ut mot lärare och elever och 

skolkade mycket. Pojken ville inte gå till en skola som inte kunde se något positivt med hans 

familj. 

 

Med denna kunskap om ärendet togs det upp till handledning. Handledningsgruppen enades  

om att med en ansvarsförskjutning inom familjen lägga tillbaka rollen som familjeöverhuvud 

på pappan, samtidigt som ett arbete med att förändra kommunikationen mellan familjen och 

skolan skulle påbörjas. I handledningen framkom det att om kommunikationen höjdes till 

metanivå skulle förståelsen för varandra öka från båda parter. 

 

Vad gällde att föra ansvaret tillbaka till pappan arbetade vi enligt följande: Eftersom pappan 

i fysisk styrka var svagare än sin tonårige son tillfrågades en äldre utflyttad bror till pojken 

om han några helger framöver kunde vara i föräldrahemmet och fungera som sin pappas 

förlängda arm, d.v.s. han skulle på pappans order förhindra pojken att vistas utanför hemmet.  

Detta för att förhindra att pojken var ute och gjorde kriminella handlingar. Den utflyttade 

sonen tackade ja. Den yngre kriminelle sonen fick alltså på pappans order inte gå ut så länge 

han inte kunde sköta sig. Detta fungerade utmärkt. Samtidigt påbörjades arbetet med att höja 

nivån på kommunikationen mellan skola och familj. Berörda lärare, familjen och vi 

socialsekreterare samlades för att prata metakommunikation. Alltså: vad händer med B när A 

säger så? O.s.v. 

 

Både arbetet med ansvar och kommunikation pågick under två månader. Resultatet blev av 

detta att pappan blev återupprättad som sin familjs överhuvud och att kommunikationen 

mellan skola och familj blev allt bättre med ökad förståelse för varandra. Pojken började att 

fungera både i skolan och på fritiden och slutade med sina kriminella handlingar. Detta var 

ett arbete med både ansvar och kommunikation med systemteori som grund.  

 



 

 

Under den första utredningstiden höjdes många röster för ett LVU-omhändertagande av 

pojken. Om vi på socialtjänsten gett vika för dessa krav på ett omhändertagande hade 

resultatet troligen sett mycket annorlunda ut. 

 

Ja, så kunde socialt arbete bedrivas i början av min socialarbetarkarriär. Det kanske inte är så 

olikt det sociala arbete som sker i dag. 

 

Både psykodynamisk och systemisk teori behöver användas och integreras i socialt arbete. 

Det känns mycket bra att det nuförtiden är så. I början av min socialarbetarkarriär var inte så 

fallet. Men allting utvecklas och mognar.  

 

För mig står omhändertagande som en symbol för att någon bryr sig om någon, t.ex. förälder 

– barnrelation. En vänskaps eller parrelation där man bryr sig om varandra. I en relation kan 

den ene för tillfälligt vara svag och den andre stark och den svage behöver då ett visst mått av 

att bli omhändertagen, d.v.s. att den andre som är stark bryr sig om den svage. 

Omhändertagande kan för mig också stå som symbol för kvävning, kontroll och framför allt 

ett förtryck.  

 

Vi säger ibland att en människa kan ha så stora egna behov så att hen inte passar in i en viss 

verksamhet eller arbetsuppgift. Det är där uttrycket behovsstyrda egoister passar in. Vad kan 

de stora egna behoven bestå av? Ja, en blivande familjehemsförälder kan ha så stora egna 

behov av att ge omsorg, vara omhändertagande, vårda eller på andra sätt hjälpa någon annan 

så att den som är föremål för den behovsstyrda egoistens omhändertagande kvävs i sina 

försök att få ta ansvar och uppnå frigörelse.  

 

En blivande familjehemsförälder kan också. ha så stora egna behov av att vara duktig på sitt 

jobb att jobbet ständigt går före allt annat, hen kan t.ex. inte vara ledig från jobbet för att vara 

delta i föräldramöten eller andra träffar som är till för de placerade barnen. Alla människor 

har egna behov som de vill uppfylla och det är viktigt som handledare att upptäcka de 

behoven i tidigt skeende hos blivande familjehemsföräldrar och göra behoven tydliga. 

Medvetna egna behov är lättare att balansera än omedvetna egna behov. 

 

Vid ett medvetet omhändertagande som familjehemsförälder finns en strategi, mål och en väg 

till målet där omhändertagandet ingår som en del till att nå målet som förhoppningsvis är att 



 

 

barnet så småningom ska nå mognad, bli ansvarstagande och slutligen kunna klara av sitt liv 

som en frigjord människa.  

 

Insikt nummer 7: Det är roligare att bygga än förvalta. 

 

Ja, för annars skulle väl inte alla omorganisationer ske inom den kommunala sektorn. Som 

nytillträdd kommunpolitiker är det viktigt att få gehör för sina nya idéer och se hur idéerna 

förverkligas. Ibland blir det nya bättre, ibland blir det sämre. De som jobbar i kommunen blir i 

alla fall irriterade på allt omorganiserande som faktiskt fungerade väldigt bra tidigare. 

Arbetsgrupper splittras och nya uppstår. Till vilken nytta. Det finns ett gammalt systemiskt 

uttryck. Gör mer av det som fungerar. Sluta med det som inte fungerar.  

 

Slutord:  

 

Var och en sin egen lyckas smed. När jag hör det uttrycket brukar jag tänka på människor som 

envist kämpar sig fram i livet och till slut når sitt mål. Lyckliga ägare av stora företag eller 

något annat som var målet för deras kämpande. En människa som kämpat för att uppnå stora 

mål har säkert tagit mycket ansvar på vägen till målet. Har den kämpande människan då målet 

är nått fått den frihet som följer med ansvaret? Har människa växt och blivit frigjord? Ja, det 

beror på vad man menar med frihet, växande och frigörelse. Människan kanske har uppnått 

ekonomisk frihet, men hur den kämpande människan uppnått en personlig mognad och 

frigörelse är svårare att uttala sig om. Den kämpande människan kanske har försummat både 

barn och livspartner och inte alls blivit medveten om egna eller andras behov eller kan förstå 

sig själv i sitt kämpande. Den kämpande människan kanske blev ett offer för ett funktionellt 

förhållande i sin uppväxtfamilj där det inte fanns så mycket av omhändertagande. 

 

Ja, det var lite tankar om och kring vad jag varit med om och några insikter jag fått på min 

stig i den ”sociala arbetarkulturen”. Eller vad man nu kan kalla det område som varit mitt 

arbetsområde den största delen av mitt liv.  

 

Jag vill sluta med första versen ur Mikael Wiehes text ”Ska nya röster sjunga”: 

 



 

 

 En enda sak är säker, och det är livets gång, att allting vänder åter och allting börjar om, 

och fastän våra röster ska mattas och förstummas, Ska nya röster sjunga, Ska nya röster 

sjunga. 

 

 

Börje Lindberg december 2020. 

 

  

 

   

 

 


