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ABSTRACT 

This examination work is a qualitative study about social workers statements and assessment 

of voluntary and coercive measures. Assessments are focused on children having one or two 

parents who are dysfunctional because of mental illness, so called child protection 

investigations. The study shows that the social workers strive toward the same goal and 

shared values but the approaches are different depending on social workers assessments. The 

same experiences of the social workers are equal in situations when the voluntary measure is 

not enough and an application concerning coercive treatment is actual. The study’s result 

indicates however, that social workers assessments are different depending on choice of input, 

based on the voluntary- and coercive measures to assess proper application.  The assessments 

indicate both equal and non equal similarities. The similarities and non- similarities, can 

depend on the social workers values of the interpretation of  the law, which not only requires 

knowledge about the law, but as important as social knowledge, and have linguistic practice 

to integrate them both together. 

. 
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IKAROS  

”…Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån 

Låt dina växter får leva där de trivs 

Lås inte in dina plantor i ett drivhus 

Låt de få slippa ett onaturligt liv 

Låt den du älskar få pröva sina vingar 

En dag så flyger din älskade rätt 

Vill du bli respekterad av din avbild 

Så får du visa din avbild respekt” 

 

                          Skriven av - Björn Afzelius 
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1. PROBLEMFORMULERING 

1.1 INTRODUKTION 

Sveriges television uppmärksammade i slutet av 2009 (www.svt.se, 2010) att det finns brister 

i hur barnavårdsutredningar sköts. Reportaget visade bland annat att ett barn i Flen kan ha 

omhändertagits på felaktiga grunder. Den då nyanställda enhetschefen på socialförvaltningen i 

Flen anmälde verksamheten till JO, då det framkommit att det under en längre tid funnits 

tveksamheter kring barnavårdsutredningarna och att många av utredningarna överklagats till 

rättslig instans, dåvarande länsrätten och nuvarande förvaltningsrätten. 

  

Enligt Socialstyrelsen (2010:22ff) gjordes under året 2009 ungefär 50 000 utredningar i 

Sverige på barn och ungdomar enligt socialtjänstlagen, härefter kallad SoL. Av 

frivilliginsatser var den vanligaste insatsen en kontaktperson för familjer med barn som var 

under 13 år. För barn som var mellan 13 och 21 år var den vanligaste insatsen personligt stöd. 

När det gäller placering av barn, det vill säga nytillkomna heldygnsplaceringar räknar man de 

barn och familjer som inte varit föremål för utredning under de senaste fem åren, omfattar 

under år 2009 ungefär 6800 fall. Av dessa var ungefär 5 500 barn placerade enligt SoL och 

100 barn placerade enligt LVU (lagen om tvångsvård av unga), och ungefär 1000 barn och 

ungdomar blev omedelbart omhändertagna. 

 

Ett barn eller en ungdom kan omhändertas eller placeras utifrån två aspekter, det kan antingen 

vara utifrån barnets eller ungdomens egna beteenden, eller barnet eller ungdomen kan även 

omhändertas eller placeras utifrån dennes miljö, det vill säga om en utredning finner att 

barnets närmiljö och hemmiljö inte är tillfredställande. Enligt en datainsamling från 

Socialstyrelsen omhändertogs ca 50 % av fallen på grund av barnets eller ungdomens 

hemmiljö. Ca 40 % av barnen omhändertogs utifrån barnet eller den ungas eget beteende och 

10 % var utifrån båda kriterierna. I de fall som barnets omhändertagits utifrån LVU var hela 

70 % på grund av hemmiljön. Rapporten visade att under år 2009 hade fyra av tio barn 

som blivit utredda enligt LVU blivit placerade och heldygnsinsatser påbörjade. Detta är en 

ökning med 30 % sedan år 2003 (www.socialstytrelsen.se, 2010). 

 

Målsättningen med en barnavårdsutredning är att socialarbetaren skall kunna få fram en 

heltäckande bild av ett barns situation och komma fram till ett ställningstagande om vilka 

stödåtgärder som skall sättas in, samt kunna avgöra när stödåtgärderna inte anses tillräckliga 
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för att ett omhändertagande av barnet mot familjens vilja blir nödvändigt (Fridh & Norman, 

2008:4ff). 

 

Att barnavårdsutredningar blivit mer uppmärksammade sista tiden kan bero på som Ponnert 

(2003:43ff) skriver om i sin avhandling ”mellan klient och rättsystem”, att 

barndomsforskningen tagit en ny form sedan 1990-talet. Barn i dagens samhälle betraktas i 

mycket större omfattning som aktiva subjekt och självständiga aktörer och skall betraktas som 

lika värda och med rättigheter som vuxna människor. Detta sätt att se på barn kallas för 

barnperspektiv, och har sin grund i FN:s barnkonvention, som rör barns rättigheter. 

 

Den pågående aktualiseringen av barnavårdsutredningar och vikten av dess bedömningar för 

valet av insatser har fått studenter på socionomprogram att intressera sig mer för ämnet. 

Agnehus & Ahlin (2008) har skrivit en magisteruppsats som heter ” Barn i gränslandet mellan 

frivillighet och tvång”, där socialsekreteraren beskriver det fortsatta arbetet med familjer efter 

domstolens avslag på ansökan om vård enligt LVU. Socialsekreterarnas bedömningar har i 

fallen varit att föräldraförmågan inte varit tillräcklig och att socialtjänsten inte lyckats få till 

stånd tillfredsställande insatser på frivillig väg och då valt att ansöka om LVU. Efter avslaget 

från domstolen visade det sig i de flesta fall att det blev svårt att fortsätta samarbeta med 

familjerna då socialsekreteraren blivit ifrågasatt av föräldrarna. I andra fall upphörde 

kontakten med socialtjänsten och i en del fall blev det aktuellt med handläggarbyte på 

föräldrarnas begäran. Agnehus & Ahlin (2008) studie visar att det finns en risk för att ett 

barns behov inte blir tillgodosedda efter domstolens avslag på ansökan om LVU-vård. Studien 

visade även att det finns ett behov av förbättrade rutiner kring uppföljning av dessa ärenden 

för att säkerställa att barn som socialtjänsten bedömer vara i behov av omfattande insatser och 

som befinner sig i gränslandet mellan tvång och frivillighet får sina behov tillgodosatta. 

 

Jag anser att den redovisade studien ramar in komplexiteten i vad socialsekreterarens 

bedömningar kan få för konsekvenser när deras förslag inte godkänns i förvaltningen. En 

bedömningsfråga kan således ha flera olika svar beroende på vems utgångspunkt och 

perspektiv som betraktas. Den aktualiserade debatten och pågående forskningsutveckling som 

sker inom ämnesområdet är välbehövd och något som jag kan finna anmärkningsvärt att det 

sker först nu . Det har funnits barn lika länge som det har funnits människor och trots att 

välfärden bär på en historisk skamfläck vad gäller fattighusen och fattiga föräldrar som blev 
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fråntagna sina barn för barnarbete, lever vi idag i ett samhälle som behöver tvätta bort 

föråldrade tankefällor och se samhällssituationen ut en modern synvinkel. 

 
1.2 AVGRÄNSNING 

Denna studie inriktar sig på att undersöka den hjälp som barn, eller ungdomar, med föräldrar 

som har psykisk funktionsnedsättning kan få, då föräldrarna har brister i sin föräldraförmåga 

pga. sitt funktionshinder. Det gäller barn, eller ungdomar som har en eller båda föräldrarna 

med psykisk funktionsnedsättning. 

 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Studiens syfte är få fram minsta gemensamma nämnare hos socialsekreterares utsagor vid 

likheter och skillnader i bedömningar, när det gäller valet av insatser för barn, eller ungdomar 

som har en eller båda föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

  

Följande frågor kommer att undersökas: 

Likheter och skillnader i socialsekreterares bedömningar när det gäller frivilliginsats? 

Likheter och skillnader i socialsekreterares bedömningar när frivillig insats är uttömd? 

Likheter och skillnader i socialsekreterares bedömningar vid en LVU ansökan? 
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2. BEGREPPSDEFINITION 

Nedan följer en mer utförlig förklaring av begrepp som är viktiga att känna till för studien. 

Begreppen är frivilliginsats enligt socialtjänstlagens (Sol), tvångsvård enligt LVU, föräldrars 

förmåga och bedömningar som jag för studien syftar på ger socialarbetaren frihet att tolka 

lagstiftningen och att aktivt välja insatser. Det finns särskilda riktlinjer enligt rättssystemet, 

som presenteras nedan, men det är inte alldeles uppenbart att som socialsekreterare kunna 

avgöra och bedöma i varje enskild unik familjesituation var dessa gränser går, vilket även min 

resultatdel senare i studien kommer att visa 

 

2.1 FRIVILLIGINSATSER 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år. 

3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

2.2 TVÅNGSÅTGÄRDER  

LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är en tvångslag som skall 

tillämpas först när frivilliga insatser inte räcker till enligt socialtjänstlagen (2001:453). Det 

huvudsakliga syftet är att fungera som en sista möjlighet för de sociala myndigheterna att ingripa 

till skydd för barn och ungdomar. LVU reglerar tvångsomhändertagande av unga människor 

under 18 år, och ibland även unga under 20. Grunderna för omhändertagande kan vara 

bristande hemförhållanden eller den unges egna oförsiktiga beteende. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
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Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga: LVU 

Tvångsvård med koppling till paragrafen om brister i hemmiljön och den unges 

eget beteende 

 

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge 

och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). 

Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.  

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).  

 

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 

som anges i 2§ eller 3 § (i Sol) föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den 

unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den 

unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård med stöd av 3 § (i Sol) får även beredas 

den som har fyllt 18 men inte 20 år och är ett tvångsomhändertagande på grund av eget den 

unges eget beteende. Detta kan bestå av missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (ex. prostituerar sig).  För att ligga 

till grund för ett beslut om tvångsvård ska den unges beteende i sig medföra en påtaglig risk 

för att den unge själv tar skada. Om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 

personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att 

behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke, får vissa andra åtgärder vidtas utan 

samtycke enligt 22 och 24 §§ (omedelbart omhändertagande). Vid beslut enligt denna lag 

skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unge skall få relevant information och 

hans eller hennes inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges 

vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad Lag (2007:1312). 

 

2.3 BEDÖMNINGAR 

Att vara socialarbetare kan beskrivas som en långvarig utmaning, då socialarbetarna väljer att 

jobba med människor i utsatta livssituationer för att finna lösningar och ge dem verktyg för att 

kunna leva ett självständigt och tillfredsställande liv. Det läggs stor vikt vid den yrkesetiskt 

professionella rollen hos socialarbetaren, och att kunna möta och se de delar som för andra 

människor formar en helhet. Denna kompetens tillsammans med kunskap om vilka behov som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Missbruk
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föreligger och vilka insatser som är lämpliga gör att socialarbetaren kan komma fram till en 

bedömning i en utredning (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:16). 

 

Svensson, Johansson & Laanemets (2008:16ff) beskriver att en socialarbetare som är 

verksam inom området för individ och familj är en representant för organisationen både när 

den är offentlig, privat och ideell. Det som kännetecknar allt socialt arbete är att 

socialarbetaren står i direkt kontakt med människor med olika behov av hjälp. Detta kan med 

andra ord kallas för ”gräsrotsbyråkrati” eller ”gatubyråkrati”. Socialarbetarens roll formas 

utifrån möten med olika hjälpbehövande och socialarbetarens arbete kan därför se väldigt 

olika ut. Det finns dock vissa specifika ramar som en socialarbetare ska förhålla sig till. 

Socialarbetaren har som uppgift att knyta samman den hjälpbehövandes behov med de ramar 

och föreskrifter som organisationen besitter på ett tillfredsställande sätt. 

  

För att en socialarbetare ska kunna utföra sitt arbete har denne stöd av organisationens 

resurser samt sina egna specifika kunskaper inom området. Utifrån detta kan en socialarbetare 

genomföra olika former av bedömningar som är nödvändiga under arbetets gång. 

Socialarbetaren har som uppdrag att tolka lagtexter och känna till olika traditioner samt att ha 

stor respekt för individen. Vid en bedömning ställer socialarbetaren lagtext och det som 

framkommit i en utredning mot varandra och ska på så sätt kunna komma fram till en lösning, 

dvs. den hjälp som den hjälpbehövande behöver och har rätt till. En socialarbetare har utöver 

lagar, andra styrande regler inom organisationen, rutiner och överenskommelser, även en stor 

frihet under ansvar vid sina bedömningar. Ansvaret ligger framför allt i hur socialarbetaren 

hanterar det utrymme som ges (Svensson, Johansson & Laanemets 2008:16ff). 

 

2.4 FÖRÄLDRAFÖRMÅGA 

Sammanfattningen för definitionen av föräldrars förmåga är hämtad från Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial BBIC (Barns behov i centrum: Socialstyrelsen, 2006:31).  Vad som anses 

”tillräckligt gott” föräldraskap och vad som är acceptabelt uppförande gentemot barn och 

ungdomar grundas till stora delar på de allmänna samhälleliga värderingarna och den moral 

som råder i samtiden. Utgångspunkten är att majoriteten av föräldrar vill sina barns bästa. 

Relationen mellan förälder och barn är ett ömsesidigt givande och tagande och barnen 

påverkar också föräldrarna och sin omgivning genom sitt beteende och temperament. 

Följande sex aspekter av föräldrars förmåga har identifierats som grundläggande för att barns 

och ungas behov skall bli tillgodosedda. 
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• Grundläggande omsorg – föräldrar skall ge barn fysiskt och materiellt god omsorg 

• Säkerhet - föräldrar behöver skydda barn från skador och faror 

• Känslomässig tillgänglighet - föräldraskap handlar om att uppmuntra, engagera sig i barnet 

känslomässigt positivt samt vara mottaglig för barnets signaler och anknytningsbehov 

• Stimulans- föräldrar behöver stötta och uppmuntra barnets inlärning och intellektuella 

utveckling. 

• Vägledning och gränssättning - föräldrar behöver kunna sätta gränser för barnet vänligt men 

bestämt med full förståelse för att barnet eller den unge kan komma att reagera med både ilska 

och besvikelse 

• Stabilitet – föräldrar skall ha ett bemötande av barnet eller ungdomen som präglas av 

pålitlighet, förutsägbarhet, konsekvens och kontinuitet (Socialstyrelsen, 2006:32ff). 

 

För studiens avgränsning finns det kunskaper om tidigare barnavårdsutredningar som styrker 

att föräldraförmågan (Fridh & Norman, 2008:124ff) kan påverkas pga. ett psykiskt 

funktionshinder hos en eller båda föräldrarna, så att den bristande föräldraförmågan påverkar 

ett barn i den utsträckningen, att delar av de grundläggande behoven (som redovisats i 

punkterna stycket ovan) inte blir tillgodosedda. Socialsekreterare använder alltså kriterier i 

föräldraförmågan, för att bedöma ett barns utveckling. Socialsekreterare får på så vis en 

uppfattning om när föräldraförmågan skall betraktas som otillräcklig på ett visst område, eller 

flera avseenden (Fridh & Norman, 2008:124ff), och sammanställningen kan bli till underlag 

för val av insats som kommer beviljas. 
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3. ORIENTERANDE FÖRKUNSKAPER 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur socialtjänsten arbetar med 

barnavårdsutredningar. Från att socialarbetaren tidigare har arbetat utan systematiserad 

kunskapsinhämtning, har det numera utarbetats en metod i hur processen skall se ut med 

dokumentstyrning och systematiskt tillvägagångssätt för att samla in material som skall ligga 

till grund för bedömningar. 

 

3.1 SOCIALTJÄNSTENS AVDELNING FÖR BARNAVÅRDSUTREDNINGAR  

När det gäller barnavårdsutredningar i socialtjänsten, innebär det för socialsekreteraren att 

utreda när barn misstänks eller anses fara illa och riskerar att skadas i sin hemmiljö. En 

utredning görs vanligtvis efter att en anmälan har inkommit, t.ex. från en lärare på den skola 

där barnet går. Skolan är en av flera myndigheter som har en juridisk skyldighet att anmäla till 

socialförvaltningen vid misstankar om brister i förhållandena i barnets hemmiljö. En annan 

tänkbar orsak till inledande utredning av en familj kan vara i samband med att familjen har 

ansökt om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen (Fridh & Norman, 2008:4ff).  

 

En barnavårdsutredning kan bäst beskrivas som ett insamlat och sammanställt underlag av 

fakta som behövs för att kunna fatta ”rätt” beslut. Socialsekreterarens bedömning blir till 

faktauppgifter som ska ligga till grund för ett underlag, utan påverkan av allmänt tyckande, 

värderingar eller fördomar. Utöver detta tillkommer att kunna avväga vad som behöver göras 

för att en förändring skall ske när det gäller barn som riskerar att fara illa. Det finns ingen 

universalsanning och svaren är sällan enkla att finna. Även om t.ex. barnet far påtagligt illa i 

hemmet, kanske det inte alltid blir till det bättre att skilja barnet från sina föräldrar. Det kan 

vara en lösning för många barn, men långt ifrån alla. Socialtjänstens främsta uppgift är att 

värna om barnens rätt till sina föräldrar och att kunna ge stöd åt barnen på ett sådant sätt att de 

kan få växa upp under tillfredsställande förhållanden med sin biologiska familj. När allt stöd 

och alla andra insatser är prövade kan det bli tal om en tvångsåtgärd. Tvångsåtgärd är dock 

inte så vanligt förekommande som mediabilden målar upp. I verkligheten är det ganska få 

utredningar som leder till att barn blir tvångsomhändertagna (Fridh & Norman, 2008:4ff). 

 

Kerstin Johansson vid Linköpings universitet bedriver ungdomsforskning i det socialpolitiska 

området för bl.a. institutionella praktikers utseende och betydelse.  Johansson (2005) menar 

att socialt arbete bedrivs för mycket på känn. I Johanssons (2005) studie ”Socialpolitik, 
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kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: Exemplet Östergötland ”klargör att 

den vetenskapligt förankrade kunskapen har brister, och om vilka effekter socialtjänstens 

åtgärder får för brukarna pga. bristerna. Johansson (2005) tar upp ett exempel från 

Socialstyrelsens rapport Socialtjänsten i Sverige – En översikt 2003 (Rapporten ger en 

översikt av socialtjänstens olika verksamheter och insatser för personer med behov av socialt 

stöd, service, vård och omsorg).  Det finns enligt rapporten kunskapsluckor inom i stort sett 

varje område – social barnavård, missbrukarvård, handikappomsorg, äldreomsorg m.m. En av 

orsakerna beskriver Johansson (2005) med en kritisk utgångspunkt, kan vara att socialtjänsten 

fram till relativt nyligen kan sägas ha haft karaktären av en lekmannastyrd verksamhet, där 

insikten om behovet av systematiserad kunskap sällan varit framträdande.  

 

Sveriges kommuner och landsting (www.skl.se, 2011) beskriver en pågående aktualisering av 

att se på socialtjänstens insatser och poängterar vikten av socialtjänstens arbete och att det är 

det största medlet som samhället har för socialt utsatta människor. Trots detta har 

kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten ofta varit bristfällig. Implementeringen av 

kunskapsbaserad praktik skall fortsättningsvis prägla socialt arbete så att de mest utsatta 

grupperna i samhället ska få insatser av god kvalitet och som grundar sig på välfungerande 

och tillgängliga kunskaper. Sveriges kommuner och landsting (SKL: www.sktl.se, 2011) och 

Regeringen är överens om att behovet av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling 

inom socialtjänsten är stor. Det har på grund av detta enats om nationella insatser under året 

2011, för att gynna en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. Totalt avsätts 376 

miljoner kronor för överenskommelserna. 

 

Efter att ha presenterat en sammanställning av hur barnavårdsutredningar går till, följer 

ytterligare en presentation av hur människor som har en psykisk funktionsnedsättning 

betraktas av socialtjänsten och vilka riktlinjer som gäller för denna målgrupp. Att sedan 

försöka se helheten från perspektivet av att vara barn och ha en eller två föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning, skall bli intressant längre fram när analysdelen presenteras mot de 

teoriramar jag valt för studien.  

 

 

 

 

http://www.skl.se/
http://www.sktl.se/


 

15 

 

3.2 MÄNNISKOR MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING I 

SOCIALTJÄNSTENS OMSORG 

Enligt Heinsoo (2002) ”riktlinjer Stadens insatser för psykiskt funktionshindrade” består 

psykiatrireformens målgrupp i realiteten av flera olika målgrupper, vilka helt beror på de 

myndigheter som har ansvar för insatser av gruppen och vilka insatserna är. Socialstyrelsen 

har tydliggjort propositionens definition av begreppet människor med psykiskt 

funktionshinder enligt följande. 

 

”Personer 18 år och äldre med svår psykisk störning/sjukdom som orsakat en 

funktionsnedsättning med förlust av förmågan (funktionshinder) i sådan grad att 

det inverkar på den dagliga livsföringen (sociala konsekvenser) och att detta 

handikapp bedöms bli långvarigt.” (Heinsoo, 2002:5). 

 

”Med ”långvarigt” åsyftas att funktionsnedsättningen (Heinsoo, 2002:5-6) påverkat personen 

under minst sexmånader sammanhängande. I målgruppens definition inräknas vanligtvis 

personer med psykosproblematik, men även personer med handikappande 

personlighetsstörning eller andra psykiska handikapp som svåra fobier etc. tillhör gruppen 

funktionsnedsatta. När det gäller bedömning enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, anses kriteriet ”varaktigt” föreligga först när prognosen är att 

funktionshindret kommer att bestå under minst ett års tid. Varaktighetsrekvisitet är dock 

särskilt svårt att bedöma och förutse när det gäller psykiskt funktionshindrade. I rättspraxis 

kan funktionshindret anses vara varaktigt även vid en välmedicinerad psykisk sjukdom. 

Ytterligare ett annat sätt att betrakta målgruppen, är att utgå från de stöd den enskilde 

individen är i behov av. Behoven kan variera från mycket stora till sporadiska stödinsatser 

(Heinsoo, 2002:5-6). 

 

Områden där behov kan finnas är: 

- sociala behov (främst boende, boendestöd, sysselsättning och social rehabilitering), 

- psykiatriska vårdbehov (inkl somatiska vårdbehov) 

- behov som avser försörjning. 

 

Det finns personer som enbart har behov av insatser inom ett område och andra som behöver 

kombinationer av de olika insatserna (Heinsoo, 2002:5ff). 
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3.3 VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN 

Socialtjänstens arbete med vuxna människor med psykiskt funktionshindrade regleras i första 

hand av Socialtjänstlagen (1980:620) - Sol och lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade – LSS. Utöver dessa finns det gällande bestämmelserna i lagen 

(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård – HSL. När det 

gäller betalningsansvarslagen.  Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT och lag 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV (Heinsoo, 2002:7-8). 

 

4. FORSKNINGSDESIGN 

 

4.1 METODVAL  

Jag har för studien valt den kvalitativa forskningsundersökningen, (Kvale, 2008:67ff: 

Denscombe, 2009:418), med semistrukturerad intervju som metod (Denscombe, 2009:234ff). 

Motiveringen till en kvalitativ undersökning med intervju som metod är att jag vill få fram 

relevant data så jag kan analysera uppsatsens syfte och frågeställning. Jag är ju intresserad av 

likheter och skillnader i socialsekreterares egna utsagor om bedömningar som gäller 

frivilliginsatser och tvångsvård, till barn, eller ungdomar som har en eller två föräldrar med 

psykisk funktionsnedsättning.  Kvale (2009:72) beskriver att intervjuer är ett kraftfullt verktyg 

om forskaren är intresserad av att få kunskap om människors upplevelser. 

 

Under intervjusamtal med socialsekreteraren har jag fått kännedom om hur upplevelsen av 

socialsekreterarens bedömning påverkar valet av insats och hur det kan bli avgörande för 

ärendeutgången. En intervjuguide har arbetats fram utifrån den semistrukturerade 

intervjumodellen (se appendix: intervjuguide: Robson, 2009: 240ff: Denscombe, 2009:278). 

Trots att det i en semistrukturerad intervju skall finnas förberedda frågeställningar, behöver 

inte den färdiga intervjuguiden efterföljas i sin helhet, utan samtalssituationen är den som är 

avgörande för hur samtalet utvecklas (Robson, 2009: 270). Även om jag har utgått från de 

förberedda intervjufrågorna, blev det uppenbart att de olika frågeställningarna gav olika 

utförliga svar beroendes på de olika intervjutillfällena.  Kvale (2008:134ff) och Robson 

(2009:293) beskiver att detta fenomen kan bero på olika personlighetsdag och vilken 

inställning och förväntningar den som blir intervjuad har. Jag tror även orsaken kan förklaras 

utifrån teoriramen som jag använder för studien, vilket innebär i korthet att socialsekreterare 

samlar på sig kunskaper av, om och i socialt arbete under sin yrkesverksamma tid. Jag anar att 
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de samlade yrkeserfarenheter socialsekreterarna i studien har, yttrar sig olika, när 

socialsekreterarna förklarar sina motiveringar till de olika bedömningarna. 

 

4.2 URVAL 

För denna studie har jag sökt kontakt med ett socialkontor i Kalmar län och intervjuat fyra 

socialsekreterare. Två av fyra socialsekreterare arbetar med att utreda yngre barn och en 

socialsekreterare har arbetat med äldre barn och ungdomar. En socialsekreterare har 

erfarenhet av att ha arbetat med båda grupperna, alltså både yngre barn och ungdomar.  

Denscombe (2009:398) beskriver att ett syfte med kvalitativa studier är att hantera komplexa 

sociala situationer. I denna studie försöker jag förstå socialsekreterares bedömningar med 

antalet fyra respondenter, och socialsekreterarna återspeglar den avgränsade sociala verklighet 

som undersöks. Jag har tillämpat principen om bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009:39), 

och har intervjuat respondenter som aktivt ville medverka i undersökningen på ett och samma 

socialkontor i Kalmar län.  

 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Då mitt examensarbete i första hand riktar sig till socialsekreterares uppfattningar i sin tjänst 

som socialarbetare, har jag tagit stor hänsyn till individskyddskravet vid intervjuerna för 

denna uppsats. Utan poängterad och uttalad hänsyn till detta skulle socialsekreterarna kunna 

känna sig obekväma att bli intervjuade, eftersom det t.ex. finns många synpunkter från 

allmänheten om hur socialtjänsten bedriver socialt arbete med flertal hot och våldsituationer 

bakom sig. 

 

DE FYRA HUVUDKRAVEN I INDIVIDSKYDDSKRAVET 

Vid intervjutillfället men innan intervjun och ljudupptagningen startade blev det en kort 

repetition av innehållet i presentationsbrevet med respondenterna, och en liten uppföljning av 

densamma. Att stämma av informationen med respondenterna före påbörjad intervju kallas 

för informationskravet (Vetenskapsrådet, 1991:7).  

 

Respondenterna blev noga informerade om att intervjun bygger helt och hållet på frivilligt 

deltagande (dvs. med samtycke från respondenterna). De blev också upplysta om att de 

närsomhelst under intervjuns gång kunde avbryta samtalet, om något inte kändes bekvämt 

eller att hoppa över att svara på en fråga av samma orsak. Detta förhållningssätt kallas enligt 

individskyddskravet för samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1991:9).  
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Innan intervjun startade fick även respondenterna muntlig information om att personuppgifter 

avidentifieras i den färdigställda texten, vilket även styrker det som stod i det skriftliga brevet. 

Respondenterna fick även muntlig information om att personuppgifter som var aktuella vid 

tillfället, kommer och förstöras när uppsatsen är färdig. Dessa föreberedelser och 

tillvägagångssätt att hantera det insamlade materialet kallas för konfidentialitetskravet, dvs. 

att allt material skyddas och hemlighålls från allmänheten (Vetenskapsrådet, 1991:12). 

Respondenterna är väl införstådda med att de insamlade personuppgifterna enbart är till för att 

användas för studiens syfte, vilket även kallas för nyttjandeprincipen och skyddar 

respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 1991:14).  

 

4.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH GENOMFÖRANDE 

Jag kontaktade först en enhetschef på socialförvaltningen via ett informationsbrev. Innan 

informationsbrevet skickades iväg som bifogad fil via e-post, granskades brevet av min 

handledare Monica Larsson på universitetet. Brevet presenterade studiens syfte med en kort 

beskrivning om uppsatsämnet, samt uppgifter om mig och vilket universitet studien skulle 

skrivas för. I brevet stod det även information om hur intervjun skulle gå till, uppskattad 

intervjutid, samt hur uppgifterna kommer att hanteras. Allt detta för att respondenten skall 

kunna känna sig trygg inför valet av att medverka aktivt (Denscombe, 2009:193ff: 

Vetenskapsrådet, 1991:9). Enhetschefen visade stort intresse för ämnesvalet och jag fick 

tillgång till fyra socialsekreterare som kunde ställa upp vid fyra olika intervjutillfällen.  

 

Efter avvägningar för och emot valde jag tillslut att inte skicka med en bilaga på 

intervjufrågorna då det kan finnas en liten risk med att skicka ut intervjuguiden till 

respondenterna i förväg. Denna risk beskrivs av Robson (2009:274) och innebär att 

respondenten vill ge ”korrekta” och bra svar. Samtidigt finns det en fördel av att ta del av 

intervjuguiden i förväg då det kan öppna upp för respondenterna att inte behöver känna några 

oklarheter inför frågor som skall besvaras. Varje intervjutillfälle spelades in via en 

ljudupptagning och transkriberades i text med hänsyn taget till konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 1991:12: Denscombe, 2009:193ff). Intervjuerna tog olika lång tid, från 35 

till 50 minuter. Den befintliga platsen vid de fyra intervjutillfällena var på respektive 

arbetskontor. 
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4.5 BEARBETNING AV MATERIALET 

Intervjuerna har tolkats med hjälp av den hermeneutiska (Kvale, 2008: 49-50) 

forskningsansatsen, då den är lämplig att använda i studien, och analyseras bl.a. med hjälp av 

de valda teoriramarna som presenteras med huvudbegreppet språklig praktik. Hermeneutikens 

huvudintresse ligger i att förstå sammanhang och hitta de minsta gemensamma nämnare som 

förenar, som i det här sammanhanget blir mot bakgrund av de transkriberade 

intervjusamtalen. Enligt Kvale (2008: 49-50) används främst hermeneutiken vid studier av 

olika texter, men tolkningsläran går även att använda vid tolkningar av intervjuer, eftersom 

intervjun transkriberas och utifrån det nedskrivna materialet tolkas sedan textmaterialet. Häri 

ligger dock en svårighet eftersom forskaren är en del av tolkningen. Jag har alltså varit en del 

av skapandet i och med att jag tagit fram de texter som skall tolkas. Kvale (2008: 49-50) 

beskriver att hermeneutiken får en dubbel betydelse. Dels sker en tolkning genom den 

muntliga intervjun och vid själva transkriberingstillfället, dels sker ytterligare en tolkning när 

texten senare skall sättas in i ett sammanhang och analyseras mot uppsatsens syfte och 

frågeställning mot de valda teoriramarna för studien.  

 

Hermeneutikens (Kvale, 2008: 49-50) principer bygger på en tolkning som är cirkulär, dvs. 

förståelsen av en text är en process som arbetas fram genom att ta varje enskilda dels mening 

och bestämma dem utefter textens helhetliga mening och innehåll. De enskildas delars mening 

kan genom den här textanalysen påverka och förändra det ursprungliga innehållet i sin helhet. 

Tolkningen anses vara färdig när det står kvar en rimlig mening och ett enhetligt sammanhang 

utan inre motsättningar dem emellan (Kvale, 2008: 49-50: Robson, 2009:196). 

 

Det meningsinnehåll som har framkommit genom tolkningsprocessen har resulterat i olika 

uppdelningar.  De olika delarnas minsta gemensamma nämnare har blivit kategoriserade vid 

rubriknamn (Berg, 2007: 314-315) och jag presenterar dem längre fram i resultatdelen. 

 

4.6 TROVÄRDIGHET  

Innan första intervjutillfället med respondenterna, utförde jag en pre -test intervju eller en så 

kallad övningsintervju på en försöksperson, för att få en uppfattning om hur intervjufrågorna 

tolkades (Robson, 2009:137ff). Jag lät respondenterna ta del av de olika forskningskraven och 

stämde av dessa innan den ljudinspelade intervjun startade. Jag lät respondenten få veta att vid 

intresse ta del av det färdigställda materialet. Respondenterna var också välkomna att 

återkomma med synpunkter vid behov ifall ett säkerhetsställande av den information som 
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framkommit från intervjun behövdes läggas till, eller helt enkelt tillföra mer information efter 

att samtalet var klart (Denscombe, 2009:380).  Utöver detta har jag haft en öppen dialog med 

respondenterna om jag skulle behöva antingen bekräfta en uppgift eller om jag kommer fram 

till något som skulle kunna vara av nytta för respondenterna och deras arbete (Denscombe, 

2009:379ff). Alla respondenter visade intresse av att ta del av materialet när det var 

färdigställt. 

 

4.7 PÅLITLIGHET 

Som jag tidigare i metoddelen påtalade, att i en kvalitativ forskningsintervju med en 

utgångspunkt av hermeneutisk tolkningslära är intervjuaren väl integrerad med 

mätinstrumentet då de inte går att skilja intervjuaren från att ta fram intervjufrågor, intervjua, 

transkribera och tolka. Denna process innebär att jag kommer att påverka förarbetet, 

bearbetningen och resultatet och således även analysen av materialet (Berg, 2006:122ff: 

Kvale, 2008:134ff). Genom att redovisa hela proceduren kan en annan student eller forskare 

vid intresse upprepa och genomföra studien på nytt, och jämföra om resultaten blir snarlika 

eller skiljer sig markant åt (Denscombe, 2009:381). Jag anser att det vore intressant att 

upprepa en liknande studie, dels för att forskaren i studien är en del av mätinstrumentet och 

dels för att respondenternas personliga egenskaper och inställning påverkar intervjun (Berg, 

2007:122ff: Kvale, 2008: 134ff). En annan forskare kan således tolka in andra aspekter och 

även påverka resultatet till annan utgång, samt om det är andra respondenter som deltar och 

har andra förutsättningar. 

 

 4.8 KRITISK ASPEKT TILL UPPSATSEN 

Jag är för studien intresserad av att studera socialsekreterares utsagor av sina bedömningar vid 

handläggning av barnavårdsutredningar.  Robson (2009:260 ff.) beskriver att ju större ett 

urval är, desto lättare går det att generalisera och dra användbara slutsatser om mer än de 

deltagare som är med i studien. Till skillnad mot kvantitativa studier är forskaren i kvalitativa 

studier inte intresserad av att kunna uttala eller avläsa något resultat som kan överföras och 

jämföras med övriga populationen, utan forskaren har sin fokus och sitt intresse i kvalitativ 

forskning och att bygga resultatet kring de individer som ingår i studien, och att hantera 

komplexa sociala situationer inom socialt arbete som Denscombe (2009:398) påtalar.   

 

Trots antalet fyra respondenter i studien kan ändå informationen bli kunskapsmässigt 

värdefull för allmänheten, utan att mängden deltagare påverkar trovärdigheten och 
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tillförlitligheten, då resultatet istället kan visa på en trend eller uppmärksamma något nytt. Att 

göra fler liknande studier i andra kommuner skulle däremot vara intressant för att se om 

resultaten blir snarlika eller skiljer sig markant åt. Om resultaten skulle skilja sig mycket åt 

skulle det styrka det faktum att utvärderingar och uppföljningsarbete är av stor vikt efter att 

beviljade insatser är avslutade. Eller att fler studier skulle visa en trend på att bedömningar 

genomförs olika beroendes på socialsekreterare. En kvantitativ undersökning skulle ändå bli 

intressant inom ämnesområdet, med möjligheten att andra resultat kan framkomma som blir 

mer mätbara som till skillnad mot kvalitativa studier är generaliserbara. Denscombe 

(2009:398) beskriver att i kvalitativa studier finns det mer än en godtagbar förklaring, och att 

det är forskaren som avgör hur tolkningarna tillämpas. Jag har märkt under bearbetningen av 

materialet och analysarbetet av densamma, att det finns öppningar för ett flertal analyser. 

Svårigheten har varit att avgränsa analyserna och fokusera på det väsentligaste för studiens 

syfte. 

 

5. TIDIGARE FORSKNING OCH ANNAT MATERIAL 

 

PROLOG TILL TIDIGARE FORSKNING 

Inledningsvis vill jag belysa en sammanfattning av en intervju mellan fyra kända forskare 

inom området för barnavårdsutredningar. Jag har valt att presentera intervjun för det ännu 

finns stora kunskapsluckor i forskningsområdet. 

Lunds universitet (www.lundsuniversitet.se, 2010) presenterar en intervju med fyra olika 

forskare inom den sociala barnavården vid namn Gunvor Andersson, Bodil Rasmusson, Maria 

Bangura Arvidsson och Lina Ponnert. De menar att Sverige är ett av de länder som har högst 

levnadsstandard i världen, men trots detta far tusentals svenska barn illa varje dag. När 

föräldrar med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller av andra skäl inte kan ta hand om sina 

barn måste samhället träda in för barnets bästa. Frågor de forskar kring är t.ex. vad är barnets 

bästa? Vem avgör det och hur?  

De fyra nämnda forskarna menar att barnavården är ett komplicerat forskningsområde och 

känsligt på flera olika sätt. Det finns inte en gällande sanning utan flera tänkbara sanningar 

och heller inga självklara lösningar på problemen. Likaså är det svårt att dra generella 

slutsatser om vilka insatser som är ”bäst” eftersom varje barns situation är unik. På frågan om 

vad de fyra forskarna tänker kring vad som är det största problemet i Sverige för den sociala 
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barnavården idag svarar de enhetligt- bristen på statistik, med förklaringen att ett bra underlag 

är ju A och O för alla forskare. Forskarna hävdar att det är svårt att göra sig en bild över hur 

många barn som berörs av insatser utan att ha insamlade faktauppgifter. De uppgifter som 

finns är enbart gällande placeringar på institutioner och i familjehem men för övriga insatser 

är det magert eftersom rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av insatser varierar 

starkt mellan kommunerna. Häri ligger ett stort mörkertal som alltså inte går att undersöka. 

Svårigheterna till trots har både intresset och behovet av forskning ökat starkt inom 

socialtjänsten. En viktig del handlar om socialarbetarnas sätt att handlägga ett ärende från 

anmälan till utredning och uppföljning av gjorda insatser, ett område där det alltför ofta 

brister. I dag läggs ungefär hälften av alla gjorda anmälningar åt sidan utan insats. På vilka 

grunder görs egentligen denna bedömning? Det här är viktiga beslut som berör utsatta barn 

och som bör undersökas närmare för att sträva mot att socialarbetare ska få en starkare bas av 

teoretiska kunskaper. Under intervjun framkom det att det ofta saknas resurser för utvärdering 

och att det finns hinder för oss som forskare att komma in och göra studier även om 

personalen i princip är positiv till forskning (www.lundsuniversitet.se, 2010). I intervjun 

mellan de fyra forskarna växer en gemensam bild fram av vad de anser svensk socialtjänst 

behöver, nämligen en enhetlig värdegrund att delas av socialarbetarna där de använder samma 

språk och begrepp (www.lundsuniversitet.se, 2010). 

Kortrapporten som presenteras i nästa stycke är intresseväckande för min studie, utifrån ett 

top-down perspektiv av mina frågeställningar. Den beskriver utförligt i övergripande och 

generella termer hur institutioner fungerar i vårt samhälle och vilka konsekvenserna kan bli 

efter ett LVU ingripande med institutionsplacering, samt hur en institutionsplacering kan se ut 

i korta drag.  

 

De flesta barn som behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet, enligt Göteborgs stad, 

Stadsrevisionens ”Kortrapport: Styrning och uppföljning av köpt vård för barn och unga” 

(2008), placeras vanligtvis i ett familjehem, men sedan början av 1980-talet har det dock varit 

en markant ökning av placeringar i institutionsvården, framförallt bland ungdomar i de yngre 

tonåren. Ökningen har dock stannat av en del under 2000-talet. Den kraftiga utvecklingen har 

lett till en tillväxt av privata institutioner samtidigt som antalet institutioner som bedrivs i 

kommunal regi har minskat. Utöver de särskilda ungdomshem som sköts av Statens 
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Institutionsstyrelse (SiS) drivs idag närmare 90 procent av alla institutioner för barn och unga 

i privat regi.
 

De vanligast förekommande orsakerna till att ungdomar med problematiskt beteende blir 

placerade på institutioner eller så kallat HVB-hem (hem för vård och boende), och inte 

familjehem i första hand är av svåra sociala störningar. Ett HVB-hem är ett hem som tar emot 

enskilda barn för vård eller behandling, och hemmen kan drivas både av offentlig och privat 

huvudman. Socialtjänstens anledning till att ingripa kan dock vara varierande, vilket i sin tur 

påverkar HVB-hemmets roll och uppgift. I vissa fall kan det dock enbart röra sig om att 

bereda plats åt den unge under en viss period, i väntan på en lämplig familjehemsplacering, 

men oftast innebär vistelsen på en institution att behandla eller förändra den unges situation 

och beteende. Mot bakgrund av detta menar Socialstyrelsen att det är viktigt att ställa sig 

frågan om institutionsvården egentligen uppnår de mål som sätts upp. Med betoning på om 

situationen för den unge är mer gynnsam vid utskrivningen jämfört med när han/hon skrevs in 

för vård, och att denna tänkbara s.k. förbättring och förändring inte går förlorad omedelbart 

efter vårdens avslut. 

Enligt kortrapporten ”köpt vård för barn och unga” (2008) har institutionsvården som finns i 

Sverige för barn och ungdomar ännu väldigt lite utvärderats. Därför saknas det fortfarande 

kunskaper huruvida insatserna är gynnsamma, neutrala eller rent av skadliga på den unges 

utveckling i ett längre perspektiv. Institutionsvården har, mot bakgrund av detta men också 

efter vad som framkommit i flera av media uppmärksammade fall, utsatts för omfattande 

kritik. 

Forskningen som presenteras nedan är en internationell studie från USA och den är intressant 

för min uppsats, då den tydligt visar att det inte enbart räcker för socialarbetaren att bevilja en 

insats. En insats behöver också sättas i samband med familjers livssituation och hur 

förebyggande en insats kan tänkas vara och vad valet av insats står för. Även om forskningen 

handlar om ekonomiskt bistånd för barnfamiljer, är parallellen inte svår att tänka sig att dra 

till liknande förhållanden som kan tänkas gälla för barnfamiljer i andra ärenden hos 

socialförvaltningen. Det gäller att tänka på vilka konsekvenser ett val av insats kan få, så att 

inte barn och deras biologiska familjer råkar hamna mellan stolarna. 

Forskarna Wu & Keegan (2010) har genomfört en survey undersökning som heter “Does 

receipt of public benefits reduce material hardship in low-income families with children?” 
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Studiens syfte var att undersöka huruvida välfärdssystemet med sociala myndigheters insatser 

bidrar till att hjälpa familjer som är låginkomsttagare, vars inkomst inte räcker till för att 

tillgodose sina egna grundläggande fundamentala behov. Resultatet som forskarna kom fram 

till var att även om det fanns ett behov av rent ekonomiskt bistånd till familjer pga. att de är 

låginkomsttagare, var detta inte det allra primäraste behovet.  Endast 23 % av de familjer som 

var med i studien var enbart i behov av pengar, i resten av familjerna var det, det icke 

materiella behov som behövdes tillgodoses och således hade andra stödjande hjälpinsatser 

behövt sättas in än att bevilja ekonomiskt bistånd. Målgruppen som var i behov av ekonomisk 

hjälp var inte så stor som man först trodde, utan det visade sig vara barnfamiljer som blivit 

beviljade bistånd som hellre hade behövt icke-materiella insatser. Orsaken till att insatserna 

inte blivit adekvata berodde främst på att familjer och deras barn inte blivit sedda och mötta 

av sociala myndigheterna utifrån andra behövande insatser än just att de var i behov av 

ekonomiskt bistånd med kopplingen att de var låginkomsttagare. Studiens resultat visar också 

att familjer som hade stort socialt kontaktnät klarade sig bättre i samhället än familjer som 

levde mer isolerat från andra människor.  Andra människor tenderar att fylla en viktig 

funktion utöver de materiella tillgångarna och det sambandet visar även studiens resultat och 

varför andra insatser är lika viktiga som enbart pengar när det gäller andra faktorer som 

påverkar välmående (Wu & Keegan, 2010). 

Rapporten som presenteras nedan från Socialstyrelsen tycker jag visar på att sedan 

psykiatrireformen genomfördes tar det trots allt tid att implementera nya tankesätt och 

förhållningssätt mot människor som tillhör en marginaliserad grupp i samhället, och att det är 

en långtgående process som ständigt behöver förbättras och ses över i kommuner i hela 

landet, för att kunna uppfylla de målsättningar som psykiatrireformen skulle innebära för 

människor med funktionsnedsättning och inte bara förbli en vision. 

 

Socialstyrelsen (2005) har tillsammans med länsstyrelserna gjort en sammanställning av 

tillsynen över kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder under åren 

2002–2004. En psykiatrireform genomfördes år 1995 som skulle syfta till att förbättra 

livssituationen för personer med psykiska funktionshinder samt öka deras möjligheter till 

gemenskap och delaktighet i samhället. Regeringen konstaterade emellertid år 2003 att det 

fortfarande finns brister i den psykiatriska vården och i den sociala omsorgen. Frågor som 

skulle ses över var bl.a. huruvida kommunerna tar sitt ansvar för att skaffa sig kännedom om 

personer med psykiska funktionshinder och når de fram till personer som har behov av 
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socialtjänstens insatser? Tar kommunerna sitt ansvar att tillhandahålla ett varierat utbud av 

insatser med god kvalitet? Tillsynsmyndigheten kom fram till att de kommuner som deltog i 

rapporten inte har en tillräcklig förankring vad gäller ändamålen i psykiatrireformen. Det 

saknas ofta kunskap om vad målgruppen behöver och vilka socialtjänstens insatser är. Vad de 

flesta kommuner dock kan erbjuda är någon form av sysselsättning, men det brister oftast i 

förhållandet mellan sysselsättningen och de behoven människan med en funktionsnedsättning 

har.  

Bo Vinnerljung är en känd kritisk forskare i socialt arbete och han har forskat om den sociala 

barnavården i Sverige som han har blivit belönad för med pris år 2007 av stiftelsen Allmänna 

barnhuset. Enligt Vinnerljung et al. (2007) är det barn som är mest utsatta i vårt samhälle och 

framförallt de barn som omhändertas och placeras i familjehem (eller som tidigare kallats för 

fosterhem), och som alltså blir separerade från sina biologiska föräldrar. I Sverige är det 

omkring 5/1000 av alla unga i åldern 0-20 år som får den här typen av vård. Undersökningar 

visar i efterhand vid placeringstidens slut att det kan gå påtagligt dåligt för dessa barn. Risken 

för självmordsförsök är mycket högre hos familjehemsbarn än hos andra ungdomar, hela fem 

gånger högre. En förklaring kan självfallet vara, men ändå nog så viktig att poängtera, att 

dessa barn kommer från bristande hemförhållanden vilket ligger till grund för beslut om 

placering i fosterhem. Vissa kritiker menar ändå att det inte går att utesluta att placering i 

fosterhem kan göra mer skada än nytta. 

I en unik amerikansk studie har forskaren Doyle (2007) försökt klarlägga och reda ut ovan 

nämnda resonemang och vilka orsaker som kan tänkas höra samman i studien ”Children 

Protection and Child Outcomes…”. I delstaten Illinois i USA tilldelades under en tidsperiod 

ärenden som gäller omhändertagande av barn slumpmässigt till olika handläggare. Vad 

studien visade var att några handläggare var mer benägna att föreslå fosterhemsvård som 

insats, andra handläggare var mindre benägna. Eftersom familjerna blev slumpmässigt 

fördelade blev familjer och barn jämförbara. Studiens resultat visade att ökat 

omhändertagande av barn ökade risker för senare problem. En 10-procentig ökning av 

omhändertagande ledde exempelvis till en tre gånger högre risk för kriminalitet hos barnen.  

Om det finns ökad risk för att ett barns välfärd skadas av en fosterhemsplacering, då finns det 

anledning att vara restriktiv med placeringen tills vi vet mer om varför denna har negativa 

effekter menar Doyle (2007). En annan konsekvens är att se placeringen, inte som en åtgärd i 

sig, utan som en utgångspunkt för att försöka tillgodose barnets behov, exempelvis genom att 
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ge stöd till skolgång och andra åtgärder som ökar möjligheterna till ett bra liv. Det räcker inte 

med att finna en god fosterfamilj. Det är helheten som skall fungera och inte bara vissa delar 

utav den förklarar Doyle vidare (2007). 

Lina Ponnert är ytterligare en känd forskare i Sverige och är en av flera forskare i skaran som 

intresserar sig för den sociala barnavården i Sverige och som nämndes i inledningen av detta 

kapitel. Ponnerts forskningsintressen är barn- och ungdomsvård, människobehandlande 

organisationer samt förhållandet och interaktionen mellan rättssystemet och den sociala 

barnavårdspraktiken. Däri blir socialhandläggarens bedömningar ett stort och återkommande 

tema. 

Ponnert (2003) menar i sin avhandling ”mellan klient och rättssystem” att det finns två olika 

definitionsbegrepp att utgå ifrån gällande LVU- ansökningar från socialsekreterarens 

perspektiv när det gäller brister i hemmiljön. Den ena utgångspunkten kallar Ponnert för 

manifesta symptom. De manifesta symtomen står för de synliga omständigheterna, vilka 

lämnar tydliga spår efter sig, som t.ex. blåmärken och polisrapporter. Den andra 

utgångspunkten är de otydliga symptomen. De otydliga symptomen står för sociala problem 

som tar tid att upptäcka och kräver god observationsförmåga och uppmärksamhet. De 

osynliga symptomen är således mer sammankopplade med socialsekreterarens arbete i en 

ärendegång och processarbete, eftersom socialsekreteraren innehar den största kännedomen 

om en familj som utreds. Det blir således socialsekreterarens subjektiva bedömning som 

avgör när det finns brister i hemmiljön för ett barn, t.ex. brist på stimulans, misstankar om 

övergrepp, avsaknad av fysisk och emotionell kontakt osv., och dessa symptom är svåra att 

gränssätta. Som jag tolkar Ponnert är de manifesta symptomen relativt lätta att förhålla sig till 

gentemot lagparagraferna, eftersom de är konkreta som t.ex. misshandel av barn, föräldrars 

missbruk, - eller kriminella handlingar i familjen Det tillhör även vanligheten att det är 

omgivningen som reagerar i första stadiet och gör en anmälan till socialförvaltningen. 

Svårigheten och utmaningen för socialt arbete träder in när en utredning startar och 

socialsekreteraren skall utreda och bedöma de otydliga symptomen i en familjs situation ställt 

mot dessa förutsatta manifesta symtom och avgöra vilka kriterier som skall föreligga för att 

ett barn skall betraktas fara så pass illa att en LVU ansökan skall ske.  

Marianne Cederblad är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. 

Cederblad har gjort en genomgång och sammanställt en kunskapsöversikt över ett uppdrag 

som regeringen gav en parlamentarisk kommitté år 2003. Uppdraget som kommittén fick gick 
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ut på att ta fram ett underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården. Den samlade analysen skulle innehålla mål, resultat, organisationer samt 

även förebyggande och behandlande insatser inom den öppenvård och slutenvård sociala 

myndigheter bedriver (Cederblad, 2005). 

 

Enligt Cederblad (2005)  ”Källan till en chans- Nationell handlingsplan för den sociala barn- 

och ungdomsvården”, finns det en del oenigheter i den sociala barnavården. Forskning visar 

att det förändras över tid i samhället vilka barn som skall anses fara illa. Forskning har även 

styrkt att det finns olika uppfattningar hos socialsekreterare på samma arbetsplats om vilka 

barn som anses fara illa. Forskning styrker även att det är vanligt att barn som blir aktuella för 

en barnavårdsutredning kännetecknas av en familj med utanförskap i samhället och fattigdom. 

Forskningen har lite olika uppfattningar om när det gäller barn som far illa och uppvisar 

tecken av fysisk, psykisk eller emotionell ohälsa vid barnavårdsutredningar. Cederblad (2005) 

refererar till forskare som Sundell & Englund, - som tror att andelen barn som far illa pga. 

detta tillhör en liten grupp, medan Cederblad (2005) och Vinnerljung et al. (2007) har en 

annan uppfattning och menar istället det finns kunskapsluckor, då t.ex. barn senare kan 

uppvisa beteende som är relaterade till trauma och stress från barndomen. Forskning stöder 

även att det finns brister i prognosen för barnavårdsutredningar samtidigt som samma barn 

som en gång varit under utredning kan återkomma i en ny barnavårdsutredning senare. Det 

finns även forskning som styrker att nästan varannan barnavårdsutredning avskrivs utan 

insats, och kan tolkas som att bl.a. föräldrar och allmänhet har en annan bild av barn som far 

illa jämfört med vad socialarbetare och lagtexten har. 

 

6. TEORIRAMAR 

Jag har valt teoriramen för studien som heter språklig praktik. Jag har valt denna teoriram för 

att jag anser att socialsekreterarens samlade kunskap i yrkeslivet, återspeglar sig i dennes 

kommunikation. Kommunikation i tal och skrift är vårt främsta medel att vara välfungerande i 

de flesta sociala sammanhang och livssituationer. 

 

6.1 SPRÅKLIG PRAKTIK 

Svensson, Johansson & Laanemets (2008:216ff) beskriver socialt arbete som en språklig 

praktik, med innebörd att det är genom orden som sociala problem beskrivs och med orden 

som socialarbetaren undersöker klienternas livssituation, utreder samt dokumenterar. Det är 
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genom orden som klienters erfarenheter återberättas och som blir till ett resultat i form av 

olika val av bedömningar som leder till olika insatser. Det är även genom orden som 

organisationer beskrivs och visioner samt handlingsplaner och målsättningar formuleras. 

Genom att använda den språkliga praktiken med hjälp av ord, det skrivna likväl som det 

talade skall socialsekreteraren kunna genom handlingsplaner och målsättningar kunna 

formulera vad som är till nytta för klienten på ett nyanserat sätt.  Detta nyanserande sätt som 

skall komma till verksamhet och nytta för klienten kräver otroliga kunskaper (Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2008:216ff).  

 

Kunskap kan delas in och tematiseras i tre olika förhållningssätt enligt Svensson et al. 

(2008:216ff).  Det första är att forskare producerar kunskap om socialt arbete, och om 

livsvillkoren för de utsatta människor som möter det sociala arbetet. Det andra 

förhållningssättet är att socialsekreteraren sedan skall kunna använda forskarnas framtagna 

kunskaper i sitt arbete, och detta tillsammans med de yrkeserfarenheter som socialarbetaren 

besitter. Det tredje och sista området för socialarbetaren att förhålla sig till kunskap är att 

förstå hur kunskap och erfarenheter påverkar varandra och detta förhållningssätt kallas för en 

reflexiv process som är ständigt pågående.  Det går att sammanfatta de tre olika 

förhållningssätten som att socialsekreteraren har kunskap om något, kunskap i något och 

kunskap av något (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:216ff). 

 

6.2 KUNSKAP OM SOCIALT ARBETE 

Kunskap om socialt arbete handlar i sin helhet om allt som innefattar det sociala arbetets 

område, dvs. vad det sociala arbetet uträttar, gränserna för vad socialt arbete utför, och hur 

socialt arbete tas emot samt vilka betingelser som ingår. Detta kan socialhandläggaren 

inhämta främst genom forskningen och studier som forskningen tar fram. Detta kan 

socialsekreteraren ta fram genom att utnyttja forskningsresultat, som visar om en insats eller 

metod är användbar och välfungerande. Andra aktörer såsom politiker, andra beslutsfattare 

och yrkesorganisationer efterfrågar kunskap om vad som kan betraktas som rimliga och 

riktiga insatser och att se konsekvenserna av dessa (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008:228ff). 

 

6.3 KUNSKAP I SOCIALT ARBETE 

Kunskap i socialt arbete står till skillnad mot föregående presentation för kunskapen som 

socialarbetaren besitter genom att agera och handla, som jag har tolkat Svensson et al. 
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(2008:229).  Sådan kunskap kan även vara s.k. ”tyst”, då det inte finns tillräckligt med ord att 

beskriva dold kunskap, mer än att uttrycka den i termer som att socialarbetaren har erövrat 

vissa vanor, rutiner, erfarenheter genom att vara yrkesverksam. Kunskap som däremot går att 

uttrycka på ett mer beskrivande sätt i socialt arbete är vad som sker vid möten människor 

emellan, socialsekreteraren återberättar mötena med klienterna för andra kollegor, och det 

diskuteras och ventileras olika ståndpunkter. Mötena med klienterna dokumenteras i journaler 

som blir till underlag för utredningar och används vid handledningstillfällen för att belysa det 

sociala arbetet. Kunskap i socialt arbete kan sammanfattas med att det innefattar en samling 

av information som är hämtad allt ifrån vardagshändelser, livserfarenheter, yrkeserfarenheter, 

diskussioner och inhämtad kunskap från forskning, politik och andra källor. All denna 

kunskap tillsammans ligger till grund hos socialarbetaren för själva handlingskraften i 

utövandet av socialt arbete (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:229). 

 

6.4 KUNSKAP AV SOCIALT ARBETE 

Kunskap om socialt arbete och kunskap i socialt handlande blir tillsammans kunskap av 

socialt arbete. Det är en sammanhängande process, där lärandet ingår för att kunna agera, 

samtidigt som man lär sig något som socialsekreterare genom att agera . Socialsekreterare 

måste även kunna som yrkesverksam socialsekreterare kunna agera utifrån andra 

infallsvinklar och perspektiv samt kunna reflektera över sin yrkesroll genom sin position i 

organisation och verksamhet. Detta medför att socialsekreteraren skall kunna skapa distans till 

det hon eller han gör och reflektera över varför man gör det. Viktigt som socialsekreterare i 

tjänst när man arbetar med utsatta människor är viljan att förbättra samhället, det talas om 

risker för klientgruppen och hot om otrygghet för samhället. Därför är det som 

socialsekreterare viktigt att kunna se problemen ur olika perspektiv och inta en kritisk 

hållning, för att inte förlora perspektivet från de människor det handlar om. En kritisk 

reflektion är till för att socialsekreteraren skall betrakta det hon gör i det sammanhang hon 

befinner sig i, och varför man gör det, för att senare rekonstruera handlingar och sammanhang 

som gör att det blir frigörande för klientgruppen. (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008:230). 
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7. RESULTAT OCH ANALYS AV DET INSAMLADE 

MATERIALET 

 
I detta kapitel redovisas resultat och analys från det insamlade och bearbetade materialet från 

intervjutillfällena. Det empiriska materialet redovisas i kategoriseringsteman utifrån den 

minsta gemensamma nämnaren. Meningsinnehållet i kategorierna skall spegla rubrikvalet, 

även om gränserna ibland visar sig vara hårfina. Analyserna följer direkt efter varje redovisad 

kategori, för att skapa en tydlighet och ett sammanhang, så att socialsekreterares likheter och 

skillnader träder fram i bedömningar som gäller frivilliginsatser och tvångsvård, i ärenden 

med barn, eller ungdomar som har en eller två föräldrar med psykisk funktionsnedsättning 

enligt studiens syfte och frågeställningar. 

 

För att kunna följa resultatdelen och se vilken socialsekreterare som uttalar sig presenteras en 

sammanställning här nedanför som visar de fingerade namnen på respondenterna som 

används i texten som följer.   

 

   Anna och Anita Socialsekreterare som utreder yngre barn 

   Eva Socialsekreterare som utreder äldre barn och ungdomar 

  Ella  Socialsekreterare som utreder både yngre barn och ungdomar    

 

7.1 EN UTREDNING STARTAR 

Enligt samtliga respondenter kan en utredning starta på olika sätt, men den vanligaste orsaken 

är att en anmälan inkommer ifrån skola, dagis eller barnomsorg, då personal har reagerat på 

barnets psykiska eller fysiska ohälsa. Det kan även inkomma anmälningar från psykiatrin, 

men såväl Anna, Anita som Ella uppfattar anmälningar ifrån psykiatrin som t.ex. 

…”förvånansvärt få” (Ella). Det finns fall där föräldrar har blivit omhändertagna enligt LPT, 

men anmälan om missförhållanden i hemmet till socialförvaltningen har visat sig i många fall 

ha inkommit från skolans håll redan tidigare. Eva tycker frågan är svår att besvara i klartext, 

då orsaken till en utredning kan komma fram under själva utredningstiden och härrör från 

barnets eget beteende. Hon anser att en ungdoms beteende är ett sätt att visa att 

hemförhållandena inte är tillfredsställande.  
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ANALYS 

Som tidigare presenterad studie utförd av Wu & Keegan (2010) ” Does receipt of public 

benefits reduce material hardship in low-income families with children?”, är det inte alltid 

solklart att orsaken till att en utredning startar och att de primära behoven hos en familj kan 

komma fram under utredningstiden.  Att skola och barnomsorg är de myndigheter som oftast 

reagerar och anmäler missförhållanden i hemmet kan bero på att skola och barnomsorg 

besitter kunskaper om hur socialt arbete skall bedrivas och ser barnen i det vardagliga livet, 

vilket kan bidra till att skola och barnomsorg ofta har bra kontakt med de sociala 

myndigheterna, och känner till vilken uppgift socialt arbete har när det gäller 

barnavårdsutredningar. Skola och barnomsorg har dessutom en skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten om det misstänks att ett barn far illa och har kännedom om vilka tänkbara 

konsekvenser det kan bli för ett barn (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008: 228f: Fridh & 

Norman, 2008:4ff).  

 

Heinsoo (2002) befäster att psykiatrin är den instans som har huvudansvaret för människor 

med psykisk funktionsnedsättning, vad gäller sociala behov (såsom boende, boendestöd, 

sysselsättning och social rehabilitering), psykiatriska vårdbehov och behov som avser 

försörjning. Kan det vara så att psykiatrin och sociala myndigheter inte har klara roller och vet 

hur samverkan skall ske. De verkar inte ha klarhet om hur de skall förhålla sig till varandra 

och ta till sig den andres kunskaper och erfarenheter. Att sträva efter en gemensam 

måluppfyllelse där klientgruppen skall få det bättre i samhället blir då svårt (Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2008:230). 

 

7.2 INSATSER UNDER UTREDNINGSTIDEN  

Det kan förekomma att barn som har en eller två biologiska föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning blir beviljade insats under pågående utredning redan innan 

ärendegången är färdig, om behovet bedöms vara tillräckligt. Enligt samtliga respondenter är 

det vanligt att frivilliginsatser pågår under utredningstiden, som i regel sträcker sig över en 

period på fyra månader.  

 

Respondenterna beskriver olika val av insatser, och när det gäller små barn enligt Anna 

”används oftast observationer och familjebehandlare som insats”. En familjeterapeut sätts in 

för att kunna bedöma vad som fungerar och inte fungerar i familjen. Anita inriktar istället 
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arbetet på samspelet mellan barn och föräldrar och hänvisar till att detta är en vanligt 

förekommande insats åt barn med en eller två föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.  

Eva menar att val av insats under en pågående utredningstid beror på situationen och att insats 

endast sätts in om läget bedöms som akut under denna tid, men poängterar att 

utredningssamtalen är viktiga och erbjuder spontansamtal ifall behovet finns.  

 

Respondenterna berättar överlag att det kan vara svårt att få en helhetsbild under utredningens 

gång, men menar ändå att de oftast har tillräckligt med information för att kunna påbörja en 

utredning. Det framgår också under utredningens gång om det kan bli tal om att erbjuda 

familjen att komma till ett utredningshem för att undersöka var svårigheterna finns. Det 

viktigaste är allt sker på frivillig väg och att samarbetet fungerar. 

 

ANALYS 

Den språkliga praktiken bygger på att socialsekreteraren skall undersöka klientens 

livssituation, och utreda den. Utredningen skall senare leda fram till val av insats som bedöms 

lämplig. Genom att lyssna på klientens behov och låta klienten berätta om sin livssituation 

och vara lyhörd för vad klienten vill, kan socialsekreteraren även ge förslag på frivilliginsatser 

under pågående utredning, vilka kan ge ett bra underlag för den slutgiltiga bedömningen 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:216ff).  

 

Om en socialsekreterare uppfattar det som svårt att samla in en helhetsbild av 

familjesituationen kan det vara en signal om, (som de fyra barnavårdsforskarna vid Lunds 

universitet har frågeställningar kring), att det är oklart vem och vad skall avgöra vad som är 

barnens bästa? Forskarna menar att det finns mer än bara en sanning, och att sanningen kan se 

olika ut beroende på vilket perspektiv som studeras. Lösningarna ser olika ut från familj till 

familj och det finns sällan någon generell mall att utgå ifrån. Forskarna tänker vidare, att när 

det gäller barn som lever under missförhållanden i hemmet, finns det en risk att det har gått 

långt innan problemet blir ”synligt” och uppdagas och tills olika insatser kan sättas in. Det 

svåra är att upptäcka vad som sker i hemmet när dörren är stängd (www.lundsuniversitet.se, 

2010).  

 

Det kan även vara en svårighet för familjen att beskriva sin familjesituation med hjälp av ord, 

då familjen kan ha en uppfattning av familjesituationen och hur den fungerar, medan andra 

socialhandläggare i samtal, familjebehandlare i observationer osv. kanske kan få fram en 
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annan uppfattning, som inte överensstämmer med familjens åsikt. Här kan ett stort problem 

uppstå eftersom myndigheten är den som skall formulera en handlingsplan, och genom ett 

tydligt men nyanserat sätt formulera sig så att familjen förstår och kan ta del av insatserna. De 

fyra socialsekreterarna i studien bekräftar detta, även om det finns stora skillnader i hur dessa 

insatser ser ut (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:216ff). 

 

7.3 FÖRÄLDRAFÖRMÅGA OCH HEMFÖRHÅLLANDEN 

Respondenterna menar envar att det tas stor hänsyn till föräldrars förmåga om barnet är under 

tolv år. Är barnet över tolv år bedöms den unga istället utifrån sitt eget beteende. Anita är 

tydlig med att ange att samma förhållanden och kriterier gäller för barn som har föräldrar med 

psykisk funktionsnedsättning som andra målgrupper, dvs. …”normalbegåvade”, då 

utredningssystemet BBIC (barns behov i centrum) alltid är utgångspunkten. Respondenterna 

är överens om att barn skall få sina behov tillgodosedda, och att detta är en viktig 

utgångspunkt, och att det är vanligt förekommande med frivilliga insatser för barn som har en 

eller båda föräldrar med psykisk funktionsnedsättning, och att föräldrarna oftast är positivt 

inställda till dessa insatser. 

 

Anita berättar att hon upplever att det har skett en förändring i samarbetet mellan 

socialförvaltningen och mödravårdcentralen. Samarbetet har blivit mycket bättre och 

mödravården kan på ett tidigt stadium, redan innan barnet är fött, märka ev. brister i 

föräldraförmågan och rapporterar till socialförvaltningen. 

  

Anna och Anita informerar att det är värdefullt att se över vilka tidigare kontakter föräldrar 

har haft med t.ex. psykiatrin eller att veta en del av deras livshistoria, t.ex. om föräldrarna har 

gått i särskola. Enligt Anita underlättar bedömningen även om man …”skall utgå från här och 

nu, men väger in bakåt för att göra en bättre bedömning”. Föräldrarna behöver då ge sitt 

samtycke för att handläggare ska kunna begära in tidigare handlingar. 

 

Anna berättar att barn till föräldrar med funktionsnedsättning oftast själva märker att deras 

familj fungerar annorlunda. Barnen vet dock inte alltid vart de ska vända sig eller vilken hjälp 

de kan få. Barnen vet oftast inte heller vilka rättigheter de har. Anna är därför noga med att 

höra med barnet självt vad det önskar. Eva som utreder äldre barn och ungdomar tycker att det 

i större utsträckning tas hänsyn till barnets miljö eftersom det är där ungdomen syns, men att 
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orsaken till den ungas beteende ändå framkommer under utredningstiden, och det kan kräva 

flera års arbete innan ett förändringsarbete ger synbart resultat.  

 

Enligt Ella är det vanligt förekommande att det är skolan som upptäcker att barn far illa 

hemma och att det är skolpersonalen som förmedlar omständigheterna i första hand till 

socialförvaltningen. Barnet kan ha ”… svårt att få kompisar, inte äter ordentligt och det märks 

på barnet att de inte mår bra på olika sätt”. Anita anser att beroende på vilken handläggare 

familjen utreds av, kan synen på hälsa se olika ut, och att detta påverkar inhämtandet av 

information som blir till en samlad helhetsbild. 

 

Det är heller inte ovanligt att barn till en eller två föräldrar med psykisk funktionsnedsättning 

är placerat under själva utredningstiden, då hemsituationen är för kaotisk. Ungdomar kan bli 

placerade både med och utan sina föräldrar, och det är - kommunen som tillhandahåller 

boende, eller så finns det jourfamiljer som ställer upp. Enligt Eva går barnet själv med på 

detta och i en del fall efterfrågas annat boende av det äldre barnet eller ungdomen, eftersom 

hemsituationen är ohållbar. Familjen är då oftast överens om att det behövs en paus ifrån 

varandra. 

 

ANALYS 

Respondenterna har lite olika utgångspunkter i bedömningarna, eftersom det skiljer mellan 

paragraferna som åberopas, beroende på barnets eller den ungas ålder. Ju yngre ett barn är 

desto större fokus läggs på föräldrarnas förmåga och hemmiljö, -enligt § 2 LVU, och ju äldre 

barnet blir flyttas allt mer fokus på barnets eget beteende enligt § 3 LVU. Dessa olika 

utgångspunkter skulle i både teori och praktik kunna innebära en del dilemman vad gäller 

socialsekreterarens kunskaper som rör den språkliga praktiken. Dels för att socialsekreteraren 

har olika kunskaper av hur erfarenheter påverkar varandra, och dels för att kunskapen i att ha 

varit verksam i socialt arbete även kan leda till tyst kunskap som inte går att härleda till 

metoder, teorier och som i slutändan kan styrkas med lagparagrafer med teoretisk förankring 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:216ff).  

 

När föräldrar av en eller annan orsak inte kan tillgodose ett barns behov när detta är litet, kan 

barnet när det blir äldre ligga i riskzonen för att utveckla svårigheter med t.ex. relationer, kan 

hamna i drogproblem, kriminalitet eller i kriminella umgängeskretsar, självskadebeteende 

osv. Barnen får alltså när de blir äldre själva bära konsekvenserna av att deras föräldrar inte 
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kunnat uppfylla vissa behov när barnen var små. Den tidigare presenterade amerikanska 

studien (Doyle, 2007) pekar på en del av dessa svårigheter som inte går att förutse och relativt 

nya studier (Axen et al., 2010) visar på att barn som vuxit upp i bristande hemmiljö kan 

utveckla psykisk problematik såsom t.ex. ADHD, dyslexi, anorexi mm. 

 

Vinnerljung (2006) menar att det inte finns en enkel lösning för barn som kommer från 

bristfälliga hemförhållanden. Att familjehemplacera ett barn och separera detta från de 

biologiska föräldrarna innebär inte på förhand att problemet är löst enbart för att 

familjehemmen kan tillgodose behoven. Undersökningar har visat att barn som 

familjeplaceras ligger i fem gånger högre riskgrupp än andra ungdomar att t.ex. begå 

självmord.   

 

Respondenterna är ganska eniga om att det är omgivningen (t.ex. skola eller mödravård) som 

signalerar att ett barn har svårigheter hemma. När barnen blir lite äldre kan de själva märka att 

deras egen familj inte fungerar som andra familjer och kan själva söka kontakt. 

Respondenterna är även samstämmiga när det gäller att jobba med insatser som i första hand 

hjälper föräldrarna att förändra hemsituationen och föräldrarna är oftast positivt inställda till 

insatsen. 

 

7.4 FÖREKOMMANDE FRIVILLIG INSATSERNA 

När en utredning är sammanställd och kartlagd av socialsekreteraren görs en bedömning om 

vilken insats som skall gälla för familjen. Anna, Anita och Eva uttrycker, att det ofta 

förekommer att hela familjen blir frivilligt placerad på en institution, så att ytterligare en 

större utredning kan genomföras. Barn kan även bli familjehemplacerade eller få en 

kontaktfamilj som kommer regelbundet alltefter familjens behov. Även en kontaktperson kan 

sättas in för att göra aktiviteter tillsammans i vardagen med familjen eller barnet. 

 

Enligt Anita går arbetet ut på att få ett fungerande samspel mellan barn och föräldrar, det 

handlar om att få struktur på vardagen. Det kan vara problematiskt för ett barn att leva med 

föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Det skall finnas mat på bordet varje dag vid vissa 

tidpunkter och barnen förväntas även sköta sin skola alla dagar. Därför får familjen hjälp med 

att sätta ramar och struktur på vardagen och målet är att familjen skall upprätthålla denna 

struktur på egen hand efter en tids behandling. 
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Eva är tydlig med att valet av frivilliga insatser är individuellt från familj till familj och det 

går inte att uttala sig om vilka insatser som är vanligaste förekommande. Hon uttrycker att när 

familjen kommer i kontakt med socialhandläggaren första gången befinner sig familjen i ett 

kaotiskt tillstånd. Ella tillägger att boendestöd och kontaktfamilj är viktiga frivilliga insatser. 

Då kan barnet få intryck och stimulans av andra former av dagligt liv, och föräldrarna i sin tur 

får lite avlastning. 

 

Eva informerar att med äldre barn eller tonåringar jobbas det aktivt med enskilda samtal, 

…”Då kan barnet få stöd och prata av sig”. Den här typen av frivillighetsinsats kallas för 

multiversum. Där kan även det äldre barnet eller tonåringen få hjälp med att hitta på 

aktiviteter och träffa andra barn i samma situation. 

 

ANALYS 

Respondenterna bedömer varje enskild familj utifrån de behov som finns i den enskilda 

familjen, då alla familjeförhållanden ser olika ut och är unika. Det är behovsprövandet som 

ligger till grund för bedömning av insats, helt i enlighet med vad socialtjänstens avdelning för 

barnavårdsutredning står för, nämligen att ett insamlat material skall sammanställas och 

utgöra underlag för beslut (Fridh & Norman 4ff:2008).  

 

Att resultatet från studien kan påvisa att socialsekreterarna gör behovsprövade insatser i 

förhållande till barnet och familjens situation är helt klart, och motsäger socialstyrelsens 

(2005) sammanställning av tillsynen över kommunernas insatser för personer med psykisk 

funktionsnedsättning under åren 2002-2004. Rapporten visade att det fattades kunskaper inom 

socialtjänsten om vad målgruppen behöver. Detta kan vara tecken på att ett förändringsarbete 

har påbörjats. Vad som däremot skiljer sig i studien är att socialsekreterarna använder olika 

bedömningar för att komma fram till valet av insats. Dessa skillnader i att komma fram till 

bedömningsbesluten är en intressant aspekt, då det blir uppenbart att socialsekreteraren har 

stor frihet att påverka valet av insats och avgör vilka behov som behöver tillgodoses och hur 

insatserna skall se ut, vilka i sin tur kan vara ett mått på den insamlade yrkesverksamma 

kompetensen och kunskapen om socialt arbete som socialsekreteraren har samlat på sig 

genom erfarenhet. Att som socialsekreterare kunna väga för och emot vad som är en rimlig 

insats och konsekvenserna av densamma utan att lägga in personliga värderingar blir en svår 

utmaning och kräver en ständig kritisk reflektion (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008:30). 
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7.5 KONTAKTEN MED SOCIALSEKRETERAREN UNDER UTREDNINGEN 

Socialsekreteraren är den som sköter ärendegången och kommer fram till en bedömning och 

val av eventuell insats. Därför är det viktigt att socialsekreteraren försöker skapa en god 

relation till familjen och att upprätthålla denna. Respondenterna är överens om att kontakten 

med familjen är viktig och ibland till och med avgörande för hur en insats kommer att 

fungera.  

 

Eva poängterar att samarbetet med en familj sällan är ett problem, även om man inte är 

överens sinsemellan om vad dysfunktionen i familjen beror på.  Enligt henne har föräldrar en 

förmåga att lägga skulden på barnet, hellre än att se att det finns orsaker i miljön som 

föräldrarna är delaktiga i. Det är därför viktigt att enas om bekymret, snarare än reda ut hur 

det har uppstått, och gå vidare med arbetet därifrån. Det är familjesituationen som avgör vilka 

åtgärder som kommer sättas in längre fram i hanteringen av problemen. 

 

Ella jobbar aktivt med att försöka motivera familjen att förändra sin situation och vara med på 

frivilliga insatser, så att det inte uppstår en allvarlig situation på längre sikt så att en ansökan 

om LVU behöver ske. Det är viktigt med regelbundna möten för att stämma av hur 

familjesituationen i fråga ser ut, och i vissa ostabila familjesituationer krävs det ännu mer 

kontakt. Familjerna brukar själva uppskatta om de kan få hjälp, och Ella blir …”oroad om de 

inte inser att de behöver hjälp”. 

 

Anita som utreder yngre barn har kontakt med familjen under tiden som utredningen pågår, 

med utredningssamtal, och har ingen kontakt med familjen när insatsen pågår. Medverkande i 

den aktuella insatsen signalerar till socialförvaltningen när svårigheter uppstår eller när de ser 

att insatserna inte verkar fungera. 

 

ANALYS 

Som de fyra forskarna vid Lunds universitet (www.lundsuniversitet.se, 2010) menar saknas 

det oftast resurser till uppföljning och utvärdering av barnavårdsutredningar, vilket 

socialarbetarnas utsagor i handläggningsprocessen tydligt visar i studien. En god kontakt med 

barnet och familjen eftersträvas under utredningstiden av socialsekreterarna. 

Motivationssamtal kan sättas in tillsammans med familj och en socialsekreterare. En utav 

respondenterna har endast kontakt med familjen under utredningstiden, och tas det kontakt 

med samma respondent under beviljad insats är det endast vid kännedom om uppkomna 

http://www.lundsuniversitet.se/
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svårigheter i familjen. Forskarna vid Lunds universitet (www.lundsuniversitet.se, 2010) är 

överens om att det behövs en utveckling för att socialt arbete skall få en starkare teoretisk 

förankring. Teori skall vara baserad på fakta om insatserna kopplade till barns behov och 

utveckling. Därför är det ytterligare en gång värt att poängtera att det är viktigt med 

uppföljnings- och utvärderingsarbeten, så att socialsekreterarna oberoende av varandra i olika 

kommuner i landet kan arbeta mer utifrån en enhetlig värdegrund och använda samma språk 

och begrepp.  

 

7.6 BEDÖMNING FRÅN SOCIALSEKRETERAREN NÄR FRIVILLIG VÄG ÄR 

UTTÖMD 

Respondenterna testar först alla de olika frivilliga insatser som kan finnas för en familj. Har 

då familjen inte svarat på behandling och när förändringar uteblir kan det bli fråga om 

tvångsåtgärder. Enligt Anna …”är det lagstyrt vad som skall krävas med tvångsinsatser och 

frivillig väg skall ha prövats flera gånger och inte bara en gång”. Bedömningen om vad som 

skall definieras som skadligt för barnen är en svårighet, då den grundar sig på 

socialsekreterarens subjektiva uppfattning. Anna berättar också att efter en ansökan enligt § 2 

LVU (brister i hemmiljön), skall förslaget på en tvångsinsats gå igenom flera instanser för att 

kunna fastställas.  

 

Anita poängterar vikten av insamlad helhetsbild innan ett beslut tas om att ta till tvångsvård. 

Då hon ser att barnets behov inte blir tillgodosedda trots alla frivilliga insatser och märker att 

ökningen av insatserna inte ger någon verkan, menar hon att det finns en gräns för när 

föräldrar inte kan ta emot mer hjälp och inga fler insatser kan sättas in på frivillig väg.  Anita 

…”samlar de verksamma instanserna i ärendet och de har oftast samma känsla… att nu är det 

på gränsen”. Hon påtalar att detta förhållningssätt är vanligast när det gäller små barn, då vad 

gäller små barns behov är det lättare att märka och bedöma om insatserna fungerar eller inte. 

När barnet blir äldre, enligt Eva och Ella, krävs det mer av föräldrarna och det är svårare att 

sätta in insatser som kan tillgodose behoven på ett tillfredsställande sätt för barnen. Ju äldre 

barnen blir kan det lättare bli aktuellt med placeringar, då familjesituationen kan nå en 

ohållbar nivå. Anita påtalar även att det kan förekomma multiproblematik inom familjen som 

t.ex. missbruk i kombination med psykiskt diagnos. 

 

Eva som handlägger äldre barn påtalar att när barnet är äldre åberopas oftast en annan 

paragraf än hemförhållandena enligt § 2 LVU och det är den unges eget beteende enligt § 3 
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LVU som istället avgör om en tvångsinsats skall beslutas. När den unga missbrukar och utför 

kriminella handlingar är lagen tydlig. Enligt Ella påverkar ett beslut om tvångsvård hela 

familjen, men att det är vanligt att familjen är förberedd på situationen, då det redan har 

funnits alternativa utvägar som förslag under utredningstiden.  

 

Ella menar också att en familj som behöver mycket stöd från socialtjänsten ofta har 

problematik som skiljer sig från övriga kärnfamiljer, familjerna klarar inte av att hantera vissa 

saker, och som är en gemensam nämnare. Hon berättar att ”Det kan bero på klasskillnader, 

familjen kan även ha sociala problem, men det kan finnas undantag”. Det kan dock hinna 

hända mycket under en utredningstid då det är en utdragen process. På senare tid menar Eva 

att det har gjorts en satsning med att man jobbar mer aktivt med föräldrar i grupper. 

Föräldragrupper har varit ett framgångsrikt sätt att lära sig hantera situationer annorlunda och 

efterfrågas mer av samtliga respondenter.  

 

ANALYS 

Alla fyra respondenter är överens om att frivillig väg skall testas i första hand och flera gånger 

om, för att eftersträva socialtjänstens främsta uppgift; att varje barn har rätt till sina biologiska 

föräldrar. När barnets behov inte blir tillgodosett eller en förändring inte kan märkas av inom 

rimlig tid finns det starka skäl att ansöka om tvångsvård, då det kan bli skadligt för barnet att 

vistas i hemmiljön, helt i överensstämmelse med socialtjänstens portalparagraf § 1 och § 2 

som ger stöd åt att vidta tvångsinsatser. Fridh & Norman (2008:4ff) poängterar också att 

tvångsåtgärder är på plats när barnets hemmiljö visar sig bli skadlig. 

 

Vad som däremot avgör vad som definieras som ”skadlig för barnet” skiljer sig 

uppfattningarna åt mellan de olika socialsekreterarnas bedömningar utifrån tolkningen av 

lagtexten i socialtjänstlagen, vilket tydligt visar att det ligger i socialsekreterarens bedömning 

att avgöra när gränsen är nådd efter att ha provat frivillig väg, och det kan bli aktuellt med en 

ansökan om tvångsvård. Respondenternas kunskap i, om och av socialt arbete sätts här på 

prov och den språkliga praktiken (Svensson, Johansson & Laanemets 2008:216ff) får en 

avgörande betydelse, dvs. hur socialsekreteraren undersöker familjens livssituation, utreder 

samt dokumenterar barnavårdsutredningen  

 

Ansökan om tvångsvård är sällan svår att avgöra enligt samtliga respondenter, då det finns 

tillräckligt med starkt underlag och man tar oftast hjälp av andra sakkunniga i bedömningen.  
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En respondent formulerar sig på ett litet annorlunda sätt i jämförelse med sina yrkeskollegor 

och hävdar, att det krävs otroligt mycket underlag för att en ansökan enligt § 2 och § 3 LVU 

(eller båda paragraferna tillsammans) skall gå igenom, trots att det i vissa tydliga fall finns 

utredningar från andra professionella instanser där familjen varit under observation och som 

styrker att t.ex. hemförhållandena inte fungerar.  

 

Kan detta vara ett tecken på att familjer som har psykisk funktionsnedsättning fortfarande 

tillhör en marginaliserande målgrupp, som Socialstyrelsens rapport (2005) påvisar? Det finns 

fortfarande stora kunskapsluckor, även om visionen med psykiatrireformen år 1995 var att 

öka delaktigheten och förbättra livssituationen för denna målgrupp. Det behövs ytterligare 

kunskaper inom socialtjänstens och kommunerna så att barn till föräldrar med psykisk 

funktionsnedsättning, kan få adekvat insats beviljad. 

 

7.7 VILKA KRITERIER BEDÖMS FÖRELIGGA INNAN EN LVU ANSÖKAN SKER 

För att en LVU ansökan skall ske i ärenden med barn som har en eller båda föräldrar med 

psykisk funktionsnedsättning, menar respondenterna enligt LVU § 2 och § 3, skall vara tydligt 

verkställda, och uppfylla vissa kriterierna i kombination med att frivillig väg har provats (se 

tidigare kapitel om begreppsdefinitioner). Detta kan även ske utan föräldrars samtycke om 

bedömning har gjorts att föräldrarna inte kan beräknas som tillförlitliga, och brister i sin 

föräldraförmåga pga. sin psykiska funktionsnedsättning så att barnet tar skada i sin hemmiljö, 

eller att den unga eller ungdomen uppvisar ett destruktivt beteende som skadar ungdomen 

själv. Då råder det ingen tvekan om att respondenterna ansöker om tvångsvård för sin klient.  

 

En respondent tycker däremot inte att riktlinjerna i lagtexten är klara och tydliga – Anita 

menar att alla familjesituationer …”ser olika ut med problematik och det finns ingen mall att 

gå efter”.  Istället samråder hon med sina kollegor i kombination med att samla ihop den 

information som finns i ärendet. Anita menar att yrkeskollegorna känner till varandras 

ärenden, och tar även råd och stöd av de handledningstillfällen som socialförvaltningen 

tillhandahåller individuellt, och ser familjesituationen utifrån olika perspektiv för att komma 

fram till en lösning som kan vara mest lämplig. 

 

Eva som har erfarenhet av både yngre barn, ungdomar och tonåringar menar att kriterierna är 

olika. Familjer med yngre barn åberopas oftast § 2 LVU som syftar på hemförhållandena, 

eftersom föräldraförmågan står i fokus.  När barnen är äldre, dvs. ungdomar och tonåringar, är 
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det vanligare att § 3 LVU åberopas, som syftar på barnet egna beteenden, eftersom dåliga 

hemförhållanden senare kan utvecklas till en konsekvens av ungdomens beteende.  När det 

gäller äldre barn är det vanligt att ungdomen själv inte vill bo hemma då det är för stökigt. 

Oftast kommer socialhandläggaren fram till en gemensam lösning som passar ungdomen även 

om inte föräldrarna alltid samtycker. Eva menar att det är vanligt att föräldrarna ändå inser att 

situationen hemma är ohållbar och att de inte kan ha sitt barn hemma. Det är lättare att 

bedöma en …”anmälan utifrån ungdomens beteende och är lättare att ta på” och svårare att 

bedöma när det rör …”miljön hemma som är svår att ta på”. Respondenterna tillägger också 

att det är ganska vanligt förekommande att ansökan görs i kombination med båda § (alltså 

både hemmiljön § 2 LVU och egna beteende § 3 LVU) och Eva tillägger att ”jag har inte varit 

med om att bara ansöka på bara § 2, men båda från ålder 13-21 år”. 

 

Tre av fyra respondenter, Anna, Anita och Ella, uttalar bestämt frustration och nästan på 

gränsen till vanmakt, över att ha tillräckligt med underlag för att göra en ansökan om LVU, 

men att ansökan inte går igenom längre fram som ett beslut. De menar att all frivillig väg har 

testats på flera tänkbara sätt, men inte påvisat någon förändring i familjesituationen till en 

förbättring för barnet över tid. Detta i sin tur, hävdar Anita, kan …”leda till att barnen blir 

understimulerade och sena i utvecklingen. 

 

ANALYS 

Respondenterna är relativt överens om att när det gäller bedömningen om att frivilliga insatser 

inte leder till önskad förändring finns det en gräns som kan anses vara nådd, och det blir 

aktuellt att ansöka om en tvångsinsats. Däremot skiljer sig respondenterna i sin bedömning av 

tillvägagångssättet, hur de kommer fram till att frivillig väg inte längre fungerar och har en 

del skilda uppfattningar om hur de hanterar ärendegången och hur de skall tolka lagtexten. 

Lagtexten verkar för en respondent vara tydlig att tolka och sätta i samband med den språkliga 

praktiken i kontexten (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:21ff), medan en annan 

respondent har motsatt uppfattning och anser att lagtexten kan vara svår att tolka och sätta i 

samband med den språkliga praktiken och kontexten, då varje familj är unik. Respondenten 

som uppfattar sig själv ha lättare att bedöma lagtexten i förhållande till respondenten som 

uppfattar sig själv ha svårare att bedöma lagtexten behöver inte nödvändigtvis betyda på att 

den som kan ställa familjeförhållandena mot lagtexten och göra bedömningar som styrker 

densamma, behärskar den språkliga praktiken ”bättre”, dvs. har mer kunskap om något, 

kunskap i något eller kunskap av något (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:21ff).  
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Att bedömningar kan uppfattas så olika mellan respondenterna kan visa på att de val av 

insatser som baseras på bedömningar är ett uttryck för att det finns brister i socialtjänstens 

visioner, handlingsplaner och målsättningar (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:21ff), 

och framförallt brister och kunskapsluckor i uppföljningsarbete samt utvärderingar som så 

många forskare efterfrågar. Utvärderingar och uppföljningsarbete är ett led i att täppa till 

kunskapsluckor så att socialsekreterare kan bli tryggare i att bedöma val av insats som kan 

leda till önskad förändring för de drabbade familjerna, främst barnen som har en eller två 

föräldrar med psykisk funktionsnedsättning (www.lundsuniversitet.se, 2010: Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Att även respondenterna distinkt påtalar att det finns underlag att ansöka om LVU, och att 

detta är väl prövat innan en ansökan sker, men att ansökan sällan går igenom som ett beslut 

längre fram i förvaltningsprocessen, skulle kunna tolkas som en viss skepticism från högre 

instanser till socialsekreterarnas praktiska språkliga kunskaper. Detta kan senare leda till att 

socialsekreteraren får svårigheter att fortsätta samarbeta med familjen, eftersom 

socialsekreterarens bedömningar har blivit ifrågasatta (Agnehus & Ahlin, 2008). Jag tycker att 

Ponnerts (2003) begreppsdefinitioner av manifesta och otydliga symptom exemplifieras 

tydligt i respondenternas utsagor.  Ett utav Ponnerts budskap blir uppenbart, då 

socialsekreterarna visar att det är skillnad på att förstå lagtexten och tolka lagtexten samt 

bedöma och sätta samman de båda mot rekvisiterna utifrån en familjesituation. Ponnert (2003) 

beskriver detta som helt två olika saker.  

 

7.8 PÅVERKA VALEN AV INSATSERNA SAMT BEDÖMA NÄR FRIVILLIG 

INSATS ÄR UTTÖMD 

Respondenterna är överens om att de själva som socialsekreterare kan påverka och har stor 

frihet att bestämma vilka insatser som skall beviljas till de olika familjerna. Däremot ser 

ståndpunkterna lite olika ut från respondenternas håll om vad som är inom ramen för det som 

kallas för bedömningar. Respondenterna rådgjorde oftast med antingen kollegor, chefer, 

verksamheter eller handledare och på så vis är respondenten inte ensam med uppgiften. 

Däremot är respondenterna inte riktigt eniga över var gränsen går när barnet inte längre kan 

bo kvar hos sina biologiska föräldrar, dvs. när de beviljade frivilliga insatserna inte längre 

anses fungera och en ansökan om tvångsvård skall ske. 

 

http://www.lundsuniversitet.se/
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Anna poängterar dialogen med barnet och föräldrarna, då det är …”ett gemensamt beslut som 

skall diskuteras fram”.  Hon är noga med att barnets behov skall avgöra insatsen, och kan inte 

föräldrarna på hemmaplan bryta ett destruktivt beteende, som t.ex. våld, missbruk, vanvård, 

eller dåligt mående, är det socialarbetarens uppgift att ta barnet i från detta. Anna bedömer i 

första hand att barn skall bo med sina biologiska föräldrar, men ingriper med LVU ansökan 

när målet inte går att uppfylla.  

 

Anita hävdar att utöver att ha en stor frihet att välja insats och att det finns tillräckligt många 

insatser att välja på för olika typer av familjeproblematik, är svårigheten snarare att få en del 

föräldrar att vilja ta emot insatsen eftersom de har bristande insikt om att familjen behöver 

stöd. Anita menar då att den svåra utmaningen istället ligger i att motivera föräldrarna och att 

motivationsarbetet kan ta lång tid…”vilka konsekvenser blir det för barnet, skall man släppa 

det eller inte”.  Hon förtydligar att detta arbete tar lång tid i en utredning och påverkar beslutet 

längre fram, men hänvisar till lagstiftningen som är betryggande om ett avgörande om 

ansökan om LVU skall ske. Varje enskild familj ser olika ut och att barn har de biologiska 

föräldrar de har, …”men kan inte heller sänka ribban för de här barnen, de har rätten till 

samma levnadsvillkor som andra barn”. 

 

Eva menar att erfarenheten av att ha varit yrkesverksam inom socialt arbete med 

barnavårdsutredningar har bidragit till en yrkeskompetens, som är värdefullare än 

lagstiftningen, då socialsekreteraren tycker att denna är otillräcklig i specificeringarna och 

snarare handlar om tolkningsfrågor. Eva hävdar att vid missbruksproblematik är lagstiftningen 

tydligare och när det gäller akuta ärenden i övriga fall är det svårt att fatta avgörande beslut. 

Ändå menar hon att när det gäller bedömningar med tvångsvård finns det ingen tvekan … ” 

jag är ganska säker på min sak”.  

 

ANALYS 

Mycket av analyserna av denna kategori går att hänvisa till tidigare redovisade kategori, och 

därför lämnar jag det därhän, då det finns en viss risk för upprepningar. Det finns ändå en 

poäng med att dela upp kategorierna i två olika tematiseringsgrupper, för att tydliggöra 

skillnader och likheter i socialsekreterares bedömningar när det rör olika ställningstaganden. 

 

Däremot så skiljer sig en respondent lite i uppfattningen från övriga socialsekreterares 

upplevelser av att kunna påverka val av insats, och när frivillig väg skall betraktas som 
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uttömd och en LVU ansökan skall ske. Respondenten menar, enligt teoriramen för den 

redovisade språkliga praktiken, att respondenten genom sin samlade yrkeskunskap besitter 

större säkerhet att kunna avgöra bedömningar, eftersom lagtexten är så öppen för olika 

tolkningar. Det ställs krav på socialsekreteraren att kunna reflektera över sitt arbete, för att 

egna värderingar inte skall påverka, samtidigt som det är de samlade erfarenheterna som är 

grundförutsättningen för att kunna avgöra valet av insats (Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008:21ff). Härvid kan jag tänka mig att det skulle kunna uppstå många etiska dilemman och 

svårigheter för socialsekreteraren att själv kunna bedöma varifrån tanken, känslan och 

slutligen bedömningen kommer, från socialsekreteraren i sin yrkesroll, eller som privatperson.  

 

I tidigare kapitel om begreppsdefinition beskrivs att Svensson, Johansson & Laanemets, 

(2008:16ff) menar att socialsekreterarens uppgift är att ge människor stöd och hjälpinsats, och 

att vissa av dessa insatser är förutbestämda enligt organisationen vad avser uppdraget. Detta 

kan både hämma socialsekreteraren samtidigt som det kan leda till en utveckling. 

Socialsekreteraren har som uppgift att knyta samman familjens behov med lagens krav och 

förena dessa så att alla parter blir nöjda. Svårighet uppstår när socialsekreteraren behöver ta 

till en ansökan om LVU, eftersom det oftast finns en eller flera parter som inte går att 

tillmötesgå. Att tillmötesgå familjerna beskriver de övriga socialsekreterarna som inte helt 

oproblematiskt, men de beskriver det inte heller som helt omöjligt.  

 

8. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att få fram den minsta gemensamma nämnare av 

socialsekreterares utsagor om bedömningar, när det gäller valet av insatser för barn eller 

ungdomar som har en eller båda föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Med 

frågeställningar kring vilka likheter och skillnader det finns i socialsekreterares bedömningar 

av frivilliginsatser och tvångsvård, samt när frivillig väg anses vara uttömd, och en LVU 

ansökan träder i kraft.  

 

 Å ena sidan har vi forskning som stöder att kärnfamiljer skall hållas samman i mesta möjliga 

mån. Å andra sidan finns det tydliga fall och utredningar som visar att trots försök till 

upprätthållande av kärnfamiljerna är det barnens hälsa och utveckling som måste stå i fokus. 

När alla andra tänkbara insatser är gjorda på frivillig väg och det trots allt inte fungerar för 

barnen i deras hemmiljö, eller när det kommer fram genom den unges eget beteende, finns det 
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inget annat att göra än att ansöka om LVU. De fyra socialsekreterare som jag har intervjuat 

ger ett tydligt svar; att de strävar sätta barnets behov i centrum (BBIC), trots att 

socialsekreterarna har en del olika och en del lika arbetssätt, och förhållningssätt. Trots 

skillnaderna i förhållnings- och arbetssätten strålar sig oftast bedömningarna samman till en 

gemensam värdegrund i slutändan, dvs. att barnets trygghet går i första hand, och när all 

frivillig väg är provad med utebliven förändring för barnet eller den unga kommer en LVU 

ansökan att ske, men att det kan finnas svårigheter att få ansökan beviljad. 

 

Jag tycker att samhällets grundsyn att en familj skall hålla samman visar på en stark tilltro till 

människor och människors förmåga att kunna förändras, vilken är en förutsättning för att 

kärnfamiljer skall kunna hålla samman. Barnavårdsforskare Cederström (2005) påtalar att det 

finns forskning som visar att nästan hälften av alla barnavårdsutredningar avskrivs utan insats, 

vilket Cederström (2005) förklarar med att föräldrar och allmänhet har en annan bild av barn 

som far illa jämfört med socialsekreterare har och av vad som står i lagtexten. Jag tycker inte 

heller att ambitionen från myndigheter att hålla samman kärnfamiljer, skall bli på bekostnad 

av barns givna trygghet till en bra uppväxt med allt vad det innebär. Barn skall få möjlighet 

att utvecklas till de unika människor de är ämnade att bli. Ingenting kan vara värre för ett barn 

än att inte få tillgång till dessa resurser och att få chans till trygg och stabil uppväxt. Är det då 

inte ett mindre ”brott eller kränkning - ” mot barnet, att låta föräldrar som inte har förmåga att 

ta hand som sina barn och ge dem de naturliga förutsättningarna till ett värdigt liv att fortsätta 

ta hand om dem? Att låta barn skiljas från sina biologiska föräldrar och lämna över ansvaret 

till andra människor som kan ge dessa barn trygghet med vetskap om att det finns risker, kan 

ibland vara nödvändigt. Är det inte socialsekreterarens skyldighet att göra denna svåra men 

ibland så nödvändiga bedömning och våga ”se” och agera och ta till de lagstöd som faktiskt 

faller inom ramen för dessa kriterier? Vinner inte barnet mer på detta? Då får barnet en chans 

att fortsätta utvecklas, trots de risker det kan innebära och växa upp i en annan miljö. 

 

Socialsekreterares bedömningar visar även starkt i denna undersöknings resultatdel att det går 

att påverka kärnfamiljers livssituationer och att det är noggranna avvägningar som gäller när 

man låter kärnfamiljer fortsätta kämpa och upprätthålla en familj med hjälp och stöd av andra 

myndigheter. Men när dessa hjälpmedel i form av olika insatser inte fungerar eller ger någon 

verkan, visar socialsekreterarna med sin skicklighet i bedömningarna att det finns en gräns för 

när frivilliginsatserna är uttömda och ett tvång inte bara är nödvändigt, utan att det också är en 
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skyldighet att ingripa när familjeförhållanden inte fungerar och föräldraförmågan brister. 

Varför är tvångsåtgärder så starkt ifrågasatta?  

 

Det har visat sig att många barn som vuxit upp i dysfunktionella familjer och blivit 

tvångsomhändertagna och placerade i familjehem är djupt tacksamma för denna insats när de 

har blivit vuxna. Likaväl som barn som har tvingats leva kvar i sin dysfunktionella familj och 

inget ingripande från socialtjänsten har skett, har dessa barn levt kvar med frågor i vuxen 

ålder med undran om varför ingen ingrep och gjorde något mer. Mot bakgrund av dessa barns 

erfarenhet, hur kan då forskningen vara så övertygad om att det skall kämpas så starkt för 

bibehållanden av kärnfamiljen. Utan en mer nyanserad tolkning? Om man är överens om att 

barnens behov alltid skall sättas i centrum och när det finns tydliga tecken på att 

hemförhållandena och föräldraförmågan brister och ett barn har konstaterats fara illa och 

skulle må bättre utan sina biologiska föräldrar, är det nödvändigt att ge barnen en annan miljö. 

Jag skulle vilja påstå sammanfattningsvis, att socialtjänsten har en lång väg kvar att vandra 

kunskapsmässigt i barnavårdsutredningar, liksom att stora delar av samhällets syn bör 

förändras, och inse - att blod inte alltid är tjockare än vatten. 

 

8.1 FÖRSLAG PÅ FLER FORSKNINGSOMRÅDEN 

Det behövs mer nyanserad forskning för att få en mer heltäckande beskrivning av hur barn 

upplever myndigheters ingripande och placering av barn i andra familjer, antingen familjehem 

eller fosterfamilj som det tidigare hette, alternativt bortadoptering. Förslagsvis kan det forskas 

mer kring hur de det har gått för de här barnen i det vuxna livet, och med tyngdpunkt på de 

barn som det gått väl för, då det redan finns forskning som fokuserat på barn som det gått 

mindre bra för i vuxenlivet. 

 

Likaväl skulle det vara intressant att forska på de barn som i vuxen ålder lever med frågan 

varför ingen myndighet ingrep utan lät dem som barn vara kvar i en bristfällig hemmiljö där 

föräldraförmågan inte räckte till, och som gjort att barnet har fått leva under missförhållanden 

utan att någon myndighet reagerat. 

 

Det finns alltid två sidor av ett mynt och det är dags att forskningen lyfter fram den sida som 

är positiv, för barn som skiljts från sina biologiska föräldrar.  Forskningens huvudsyfte är ju 

att den skall vara framåtskridande, då skulle även socialsekreteraren få mer stöd i att våga 

använda sina bedömningar, vid tolkningen utav lagstöden, eftersom det redan finns relativt 
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tydliga riktlinjer, hur socialsekreterare hanterar brister i hemförhållandena och 

föräldraförmåga, samt hur och när sociala myndigheter skall ingripa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

9. REFERENSER 

Agnehus,C., & L, Ahlin. (2008). Barn i gränslandet mellan frivillighet och tvång. 

Magisterexamensarbete, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. 

 

Axén. M., Brar. A., Huslid. E., Nordin. V., Nylander. L., & Walch. W. (2010). Regionalt 

vårdprogram ADHD, lindrig utvecklingsstörnig och autismspektrumtillstånd hos barn, 

ungdomar och vuxna. Stockholms läns landsting. ISBN: 91-85211-73-7 

 

Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for the social sciences (6
th

 ed.). Boston: 

Pearson  Education, Inc. ISBN 0-205-50374-8 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05004-1 

Doyle. Jr. JJ. (2007). “Child Protection and Child Outcomes: Measuring the Effects of Foster 

Care” American Economic Review, 2007;97(5):1583-610 

Fridh, B., & Norman, G. (2008). Att utreda när barn far illa- en handbok om 

barnavårdsutredningar i socialtjänsten. Stockholm: Gothia förlag. ISBN: 978-91-7205-615-2 

Göteborgs stad, Stadsrevisionen (2008). Kortrapport Styrning och uppföljning av köpt vård 

för barn och unga. Diarienummer 033-236/08  

 

Heinsoo, T . (2002). Riktlinjer, stadens insatser för psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: 

Staben socialförvaltningen. 

 

Kvale, S. (2008). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN: 978-91-44-00185-2 

 

Johansson, K. (2005) Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt arbete: 

Exemplet Östergötland. CKS 2005:2, Linköpings universitet 

 

Ponnert, L. (2003). Mellan klient och rättssystem, tvångsvård av barn och unga ur 

socialsekreterarens perspektiv. Doktorsavhandling, Lunds universitet, Socialhögskolan  

ISBN: 978-91-89604-36-0 



 

49 

 

Robson, C. (2009). Real world research (2
nd

  ed.) Oxford : Blackwell. 

ISBN: 978-0-631-21305-5 

 

Socialstyrelsen. (2006). Grundbok Barns behov i centrum (BBIC). Socialstyrelsen.  

ISBN: 91-85482-28-5 

 

Socialstyrelsen. (2005). kommunernas insatser för människor med psykiska funktionshinder- 

slutrapport från en nationell tillsyn 2002-2004. Vällingby: Elanders Gotab.  

ISBN: 91-7201-970-0 

 

Socialstyrelsen. (2003). Socialtjänsten i Sverige -En översikt 2003. Stockholm: 

Socialstyrelsen. ISBN: 91-7201-773-2 

 

Svensson, K., Johansson, E., & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme- utmaningar i 

socialt arbete.  Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-11517-0 

 

Vetenskapsrådet. (1991). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Tryck: Elanders Gotab. ISBN: 91-7307-008-4 

Vinnerljung B., Hjern, A., & Lindblad, F. (2007). ”Suicide attempts and severe psychiatric 

morbidity among former child welfare clients - a national cohort study”.  J Child Psychol 

Psychiatry. 2006; 47(7):723-33 

Wu, C.F., & Keegan, M. (2010). “Does receipt of public benefits reduce material hardship in 

low-income families with children?”. Children and Youth Service Review. 32, 1262-1270 

9.1 ELEKTRONISKA 

Lagen 1990:52 (2010) (elektronik) Lagen. nu officiella hemsida 

<https://lagen.nu/1990:52>(2010-04-06). 

 

Lagen 2001:453 (2010) (elektronisk) Lagen. nu officiella hemsida 

<https://lagen.nu/2001:453> (2010-04-06). 

 

 

 

https://lagen.nu/2001:453


 

50 

 

Lunds Universitet (2010) (elektronisk), Lunds Universitets officiella hemsida 

<http://www.soch.lu.se/forskning/forskningsomraaden/den-sociala-barnavaarden> 

(2010-06-05). 

 

SKL (2011) (elektronisk), Sveriges kommun och landstings officiell hemsida 

<http://www.skl.se/press/debattartiklar/nu_utvecklar_vi_socialtjansten> (2011-04-06). 

 

Socialstyrelsen (2010) (elektronisk), Socialstyrelsens officiella hemsida 

<http://192.137.163.40/epcfs/FisFrameSet.asp?FHStart=ja&W=1680&H=1050>  

(2010-02-20) 

 

Sveriges riksdag (2010) (elektronisk), Sveriges riksdags officiella hemsida 

<http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1992/93&bet=So307&dok_

id=GG02So307> (2010-04-04). 

 

Sveriges television (2010) (elektronisk), Sveriges televisions officiella hemsida 

<http://mobil.svt.se/2.33686/1.1823253/brister_i_barnavardsutredningar?page1851737=3> 

(2010-04-05). 

 

Statens folkhälsoinstitut (2010) (elektronisk), Statens folkhälsoinstituts officiella hemsida  

<http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Aktuellt/Utsatta-barn---placering-

i-fosterhem/>(2010-07-07). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.137.163.40/epcfs/FisFrameSet.asp?FHStart=ja&W=1680&H=1050
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1992/93&bet=So307&dok_id=GG02So307
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1992/93&bet=So307&dok_id=GG02So307


 

51 

 

11. APPENDIX 
 

Intervjuguide 

 
1. Berätta vad som är vanligaste orsaken till utredningar med familjer där en eller båda 

föräldrarna har psykisk funktionsnedsättning? 

(t.ex. anmälan, tidigare insatser, utredningar) 

 

2. Finns det vanligtvis pågående insatser under utredningstiden? 

 
(Har andra samverkande myndigheter kontaktats med medgivande av klienterna?) 

 

3. Berätta hur det tas hänsyn till barnet och dess miljö i utredningen och bedömningarna 

a)  - Föräldraförmågan? 

 

 (grundläggande behov som mat, sömn, hygien, inte utsätts för socialt, fysiskt eller annat 

krävande) 

 

b) - föräldrarnas bakgrund? 

 

c) - Hur mycket lyssnas det på barnets önskemål? (BBIC) 

 

4. Berätta om särskilda bedömningar har gjorts utifrån barnets behov… 

a) - Hur mycket tas hänsyn till barnets förhållanden kopplat till exempelvis Hälsa, skola, 

identitet, utveckling  

 

5. Vilka frivilliginsatser förekommer? 

a) Vilka är de vanligaste? 

 

6. Berätta om hur kontakten kan se ut mellan tiden då socialtjänsten och frivilliginsatserna 

pågår? 

 

7. När anses frivilliginsatserna var uttömda? 

 

a) Utgås det från vissa kriterier utifrån verksamheten? 

 

b) Har alla tänkbara resurser använts, vilka faktorer ingår i övervägandet? 

 

c) Om t.ex. familjehem eller HVB-hem blir aktuellt, vilka faktorer han man tagit hänsyn till 

då? 

 

8. Berätta om det skiljer sig mellan familjer som har psykisk funktionsnedsättning i 

bedömningarna av utredningarna jämfört med andra familjeförhållanden (t.ex. missbruk)? 

 

9. Berätta om du vill lägga till något viktigt själv i frågan?             /Tack!  

 


