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The aim of this study was to reach a deeper understanding of the process that occurs within 

the social services after receiving a notification according to Chapter 14, section 1, The Social 

Services Act. More specifically the focus of this study was to illustrate how social secretaries 

reason about children’s participation in the process, as well as to examine whether the 

legislative change, Chapter 11, section 1 a, The Social Services Act, has affected the process 

in any way. The study’s results reflect interviews with five social secretaries who are active in 

four different municipalities in southern Sweden. The results in this study were analyzed with 

the help of two theories, Lipskys theory about street-level bureaucrats and the theory of 

childhood sociology. The results show that the social secretaries experience some changes 

due to the legislative alteration; they feel an increased time pressure that for some of them 

lead to fewer meetings with the child and more encounters with parents by telephone. 

Throughout the interviews the social secretaries mentioned their sense of intuition or the 

feeling in the room as an assessment instrument to assess whether to open an investigation 

regarding a child’s vulnerability. The majority of the social secretaries did not express that the 

child’s participation in the process was unconditional. They expressed that whether they 

would involve the child or not depended on how they experienced the meeting with the 

parents.  
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“Our prime purpose in this life is to help others.  

And if you can’t help them, at least don’t hurt them.” 

 

- Dalai Lama 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten är den myndighet som tar emot 14 kap. 1 § SoL (2001:453) anmälningar om 

oro för barn som misstänks fara illa. ”När en anmälan […] rör barn eller unga ska social-

nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart 

skydd” (11 Kap. 1 a § Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453). Enligt socialtjänstlagen skall social-

tjänsten genomföra en förhandsbedömning vid inkommen anmälan följt av att ta ett beslut om 

huruvida utredning skall inledas eller ej. Vad som inte regleras av socialtjänstlagen är hur 

bedömningen skall genomföras samt vad som skall bedömas som att det ”kan föranleda 

någon åtgärd av nämnden” (11 Kap. 1 § SoL 2001:453).  

Olika kommuner har olika toleransnivåer för när en utredning skall inledas. 

Handlingsutrymmet och tolkningsföreträdet som råder ger kommuner stora möjligheter att 

själva definiera huruvida ett barn far illa. Hur definitionen görs är av betydelse för om beslut 

kommer att tas att ett barn skall utredas eller inte. De stora skillnaderna när det kommer till 

bedömningsprocessen, som utgår ifrån de olika toleransnivåerna samt lagstiftningens öppen-

het, innebär en rättsosäkerhet för de barn som befinner sig inom socialtjänstens bedömnings-

process (Gegner, 2009). Det skedde 1 jan 2013 tillägg i lagtexten gällande den process som 

inleds efter att en 14 kap. 1 § SoL anmälan inkommit. 11 Kap. 1a § SoL är den paragraf som 

lades till i och med ändringen, ändringen som syftade till att stärka skyddet och stödet för 

barn och unga. 11 Kap. 1a § SoL reglerar att socialnämnden vid inkommen 14 kap. 1 § SoL 

anmälan genast skall göra en bedömning av om barnet/den unge är i behov av omedelbart 

skydd, vilket även skall dokumenteras. Den reglerar även att beslut om huruvida utredning 

skall inledas eller ej skall fattas inom fjorton dagar, om det inte finns synnerliga skäl. Det är 

forskningsrelevant och samhällsrelevant att studera bedömningsprocessen med en medveten-

het om att lagen har förändrats. Den barndomssociologiska teorin ger mig möjlighet att 

teoretisera barnets position och delaktighet i bedömningsprocessen inom socialtjänsten. 

Likväl som Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater är ett verktyg för att analysera och 

problematisera bedömningsprocessen. Genom att studera barnets position i bedömnings-

processen belyses barnets position i en specifik process inom socialtjänsten. Östberg (2010) 

beskriver, utifrån barnets roll, hur barns trovärdighet i bedömningar av utsatthet i hemmet 

minskar då barn inte är tillräckligt påstridiga eller tillräckligt tydligt uttrycker att de blivit 

utsatta. Om föräldrarna ger ett gott intryck, visar på en god vilja och enligt socialsekreterarnas 
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uppfattning kan samarbeta så omformuleras oftast problemen vilket leder till att social-

sekreterarna ser på situationen som något som kan lösas med stödsamtal till föräldrarna. 

Socialsekreterarna håller barnet utanför systemet för barnets eget bästa, därmed hamnar inte 

barnet i fokus (Östberg, 2010). 

 Barns Behov I Centrum (BBIC) är det systematiska bedömningsinstrumentet som 

socialsekreterare inom socialtjänsten jobbar utifrån för att stärka barnperspektivet. Efter 

inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan har socialsekreterare BBIC-formulär att förhålla sig till. 

BBIC skall skapa enhetlighet i landet samt förbättra och bibehålla kvalitén i social barnavård. 

I dessa formulär skall det bl.a. dokumenteras vilka som kontaktats under bedömnings-

processen och om barnet varit delaktigt och bidragit med information. Det ska därtill 

dokumenteras varför och om skydd bedömts vara behövligt eller ej (Socialstyrelsen, 2014). 

Socialtjänstens beslut och åtgärder som rör barn skall utgå ifrån barnets bästa. Barnets bästa 

som begrepp är hämtat ur FN:s barnkonvention där övergripande värderingar i samhällets 

förhållningssätt mot barn formulerats.  

 Det finns forskning inom området bedömningsprocessen, men den är relativt 

begränsad, vilket bekräftas av bl.a. Östberg (2010), Eriksson (2009). Jag ser det som 

forskningsrelevant att studera yrkesverksammas upplevelser och hanterande av bedömnings-

processen utifrån att det i och med lagens utformande öppnas upp för ett tolkningsutrymme. 

Bedömningsprocessen är inte stramt reglerad i hur den skall utföras samt har tillägg i lagen 

trätt i kraft sedan tidigare forskning gjorts inom området. Tidigare forskning (jmf. Östberg, 

2010) har visat hur tolkningsutrymmet har en betydande relevans i arbetet med inkomna 14 

kap. 1 § SoL anmälningar. Denna studie är högst relevant och aktuell utifrån det, i skrivandets 

stund, pågående uppmärksammandet i media kring socialtjänstens hantering av inkomna 14 

kap. 1 § SoL anmälningar. I DN kan man 2014-04-23 läsa “Socialtjänster över hela landet 

slarvar med anmälningar om barn som riskerar att fara illa […] de utsatta barnens behov av 

skydd får stå tillbaka för föräldrarnas åsikter”. Studien är samhällsrelevant utifrån att vi 

befinner oss i en tid då barnperspektivet samt barnets roll synliggörs allt mer i litteratur, 

forskning, inom socialtjänsten (BBIC) samt i lagtext. Forskning om socialtjänsten och barn 

ses ofta utifrån socialtjänstens perspektiv, trots att man i barnavårdsforskning i dag ofta 

hänvisar till det barndomssociologiska perspektivet där ett fokus är att man bör betrakta barn 

som sociala aktörer med både rätt till och kompetens för att komma till tals (Sallnäs, Wiklund 

& Lagerlöf, 2010). Barn beskrivs som sociala aktörer och tillskrivs därmed rättigheter i allt 

fler sammanhang - men, vilka rättigheter samt möjligheter till delaktighet har barnen i 

socialtjänstens bedömningsprocess?  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att utveckla en ökad förståelse för den bedömningsprocess som inom 

socialtjänsten följer efter inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan.  

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur resonerar mottagningssekreterare om vad som påverkar bedömningen efter 

inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan? 

 Hur resonerar mottagningssekreterare om barns delaktighet i bedömningsprocessen? 

 Har ett starkare stöd och skydd för barn genererats i och med lagändringen, 11 kap. 1 a 

§ SoL? 

1.4 Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras viktig bakgrund till studien för att ge en grundläggande inblick i 

ämnet. Ett axplock av lagtext som rör barn och på så vis bedömningsprocessen sammanfattas 

först mycket kort. Barnets bästa som begrepp presenteras och problematiseras. Propositionen 

2012/13:10 som ligger till grund för lagändringen 11 kap. 1 a § SoL presenteras och samman-

fattas kort. Avslutningsvis beskriver jag innebörden av ett par begrepp som är återkommande 

i studien. 

1.4.1 Paragrafer om barnet 

Socialnämnden i varje kommun skall enligt 5 kap. 1 § Sol (2001:453) verka för att barn och 

unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden måste få vetskap om när det 

föreligger misstanke om att ett barn far illa, det genom en 14 kap. 1§ SoL anmälan. Enligt 

såväl barnkonventionen artikel 12 som 6 kap. 11 § FB (1949:381) skall barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter ges rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet själv. Barnets 

delaktighet poängteras även i 11 kap. 10 § SoL (2001:453), ”[…]barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet”.  

1.4.2 Barnets bästa 

De övergripande värderingarna i samhällets förhållningssätt mot barn finns formulerade i 

FN:s barnkonvention, där ifrån har begreppet barnets bästa hämtats. Vid alla åtgärder som rör 

barn skall barnets bästa komma i främsta rummet, vilket kan härledas till två grundläggande 

tankar: Att barn har fullt och lika människovärde samt att barn är sårbara och behöver särskilt 

stöd och skydd (SOU, 1997:116). 
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 2 av 54 artiklar hämtade ur FN:s barnkonvention är relevanta utifrån barnets roll i 

socialtjänstens bedömningsprocess och ska därmed beaktas: 

 

 Artikel 3: Barnets bästa 

 1. Vid alla åtgärder som rör barn, […], skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

 omvårdnad som behövs för dess välfärd, […], och skall för detta ändamål vidta alla 

 lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

 3. […]   

 

 Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 

 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

 rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

 tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, […] i alla 

 domstols- och administrativa  förfaranden som rör barnet. (Unicef, 2009). 

 

Barnets bästa är ett uttryck för vad bl.a. socialsekreterare skall beakta i flera processer, 

situationer och beslutstaganden i sitt yrke. Bedömningsprocessen som denna studie studerar 

bör självfallet ses som ett fall som rör barn och därför omfattas processen av 1 kap. 2 § SoL 

(2001:453) “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Barnets bästa är 

ett begrepp öppet för tolkning när det skall överföras till praktiken. Mattsson (2002) är en av 

många som problematiserat begreppet genom att dela upp begreppet i sina inbyggda 

beståndsdelar. Barnets behov avser vad vuxna och det vuxna samhället anser att barnet 

behöver. Barnets intressen, däremot, är vad barnet behöver utifrån sin egen synvinkel. En 

särskiljning görs även kring vad barn i allmänhet behöver och vad det enskilda barnet 

behöver, typiska respektive specifika behov. De typiska behoven formuleras av vuxna 

sakkunniga utifrån vetenskapliga samt vedertagna uppfattningar om barns behov. Barnets 

specifika behov är vad vuxna i barnets närmiljö anser det enskilda barnet ha för behov. 

Barnets specifika intressen är vad barnet uppfattar som viktigt just för henne. Barnets 

intressen kan bestämmas först när barnet fått komma till tals och uttryckt sin mening på något 

vis. Barnet är således beroende av att höras under förfarandets gång för att barnets bästa skall 

tas hänsyn till (Mattsson, 2002). Barnets bästa är ett begrepp som enligt min mening behöver 

problematiseras. Jag låter därför en diskussion om det ta plats i studiens bakgrund. Tydligt 
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blir det genom att studera beskrivningar och resonemang om barnets bästa i Mattssons (2002) 

avhandling, att barnets bästa i hög grad är vuxencentrerat och i vuxnas händer att bedöma.   

1.4.3 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, prop. 2012/13:10 

Regeringen gav 2007 en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i 

bl.a. socialtjänstlagen (2001:453), om skydd och stöd för barn och unga. Huvudsyftet med 

utredningen var att vissa bestämmelser i nuvarande lagstiftning skulle ses över följt av att 

förändringar som funnits motiverade skulle anges. Hösten 2012 överlämnade regeringen 

propositionen ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga” (2012/13:10) till riksdagen. De 

ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) som regeringen föreslog i propositionen syftade till 

att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. 

Barnrättsperspektivet skulle i och med propositionen stärkas genom att göra barnets bästa 

avgörande vid beslut och åtgärder som rör barn. Barnet skall även enligt propositionen ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Regler om omedelbar skydds-

bedömning när en anmälan inkommit till socialtjänsten, samt en tidsgräns på fjorton dagar för 

när beslut om att inleda eller inte inleda utredning framförs även det som ett led i att stärka 

stödet och skyddet för barn.   

 I flera år har sociala rapporter, tillsyns- och forskningsrapporter visat på stora brister i 

den kommunala barnavården. Ändringar har skett i socialtjänstlagen (2001:453) vid flertalet 

tillfällen sedan lagen trädde i kraft 1982. Flera av de ändringarna har främst syftat till att 

stärka barnets ställning genom att anpassa lagstiftningen till barnkonventionen.    

 ”Vid beslut som rör barn ska ansvarig beslutsfattare överväga om barnet eller 

 barnen berörs och i så fall på vilket sätt. Att anamma ett barnperspektiv handlar om 

 kunskaper, attityder och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga 

 medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla 

 sammanhang. Riksdagens mål för barnrättspolitiken, som utgår från 

 barnkonventionen, är att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och 

 trygghet samt delaktighet och inflytande.” (Prop., 2012/13:10, s. 27). 

För att barnen skall ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter krävs det enligt Prop. 

(2012/13:10) att ansvariga aktörer har kunskap i hur rättigheten skall förverkligas. Det måste 

finnas kunskap om och utarbetade arbetssätt för att barnets åsikter skall inhämtas på bästa 

sätt.  
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1.5 Begrepp 

I denna studie syftar jag med begreppet “bedömningsprocess” på den process som inleds efter 

det att en anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL (2001:453) kommit till socialnämndens kännedom 

och fram tills dess att beslut tagits om huruvida utredning skall inledas eller ej.  

 I denna studie syftar jag med begreppet “mottagningssekreterare” på de verksamma 

socialsekreterare som inom socialtjänstens individ och familjeomsorg har en mottagnings-

funktion inom sin tjänst. Med begreppet syftar jag dels till de socialsekreterare som verkar 

inom specifika mottagningsgrupper, dels till de socialsekreterare som har både en 

mottagningsfunktion och en utredande funktion.  

2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras ett urval av den tidigare forskning som gjorts inom området. 

Den tidigare forskning som nedan presenteras representerar både svensk och internationell 

forskning, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. För att finna tidigare forskning 

som speglar denna studies syfte och forskningsfrågor har jag använt mig av sökmotorerna 

Libris, OneSearch, ProQuest och Swepub. 

2.1 Bedömningsprocessen 

Bedömningsprocessen är ett område inom socialtjänsten där kunskapsluckorna än är stora. I 

tidigare forskning poängteras det att det inte ges något tydligt svar på vad bedömningarna 

skall grundas på (Östberg, 2010). Lagstiftningen är även den otydlig. Därmed ger varken 

vetenskap eller lagstiftning tillräcklig vägledning för socialarbetare. Lagstiftningen speglas av 

olika intentioner. Socialtjänsten skall stödja och skydda barn samt göra det i nära samarbete 

med närstående vilket kräver att socialarbetaren har förmågan att skapa förtroende inför barn 

samt föräldrar. Det finns en påtaglig och förekommande risk att kraven på rättssäkerhet, barns 

behov av skydd samt samverkan med föräldrar hamnar i konflikt (Östberg, 2010).   

 Cocozza, Gustafsson & Sydsjö (2010) beskriver att det har skett en förändring från att 

man inom svensk socialtjänst har utgått från ett skyddsperspektiv till att idag utgå från ett 

förebyggande perspektiv. Det svenska systemet fungerar i de yttersta av interventioner på 

bekostnad av skydd av barn, då barnskyddsfrågan verkar försvinna när tjänsterna 

universaliseras. Med det menar Cocozza et al. (2010) att det finns en risk att man missar, inte 

utreder barn, då fokus istället hamnat på förebyggande, serviceorienterade insatser och 

bemötanden. I Sverige, utifrån rådande lagstiftning och riktlinjer, hamnar socialtjänsten ofta i 

en situation där enda alternativ blir att erbjuda stöd, service och förebyggande insatser till de 
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familjer som blivit föremål för en 14 kap. 1 § SoL anmälan. I alla lägen där det inte råder 

LVU-förhållanden innebär det att erbjudanden av tjänster är det socialtjänsten kan bistå 

familjer med. Barnskyddsfrågan riskerar att hamna i skymundan på grund av det 

serviceinriktade arbetet som utvecklats inom socialtjänsten. Svenska socialsekreterare har 

högre professionell autonomi när de tar beslut om vad som skall göras med anmälningar 

gällande eventuellt utsatta barn än kollegor i andra länder, inga riskbedömningsverktyg 

används enligt Cocozza, Gustafsson & Sydsjö (2006) när socialsekreterare i Sverige gör 

bedömningar. I lagstiftningen betonas föräldrarnas vilja starkt, vilket leder till att föräldrarnas 

intresse har stor inverkan i barnskyddsprocessen. Med en sådan organisering av 

barnskyddsprocessen måste staten öka ansträngningarna för att genomföra utvärderingar för 

att säkerhetsställa att utsatta barn upptäcks (Cocozza et al. 2006). 

2.2 Indikatorer och faktorer som påverkar bedömningsprocessen  

Sorteringsarbetet efter inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan präglas av vissa omständigheter 

som kan beskrivas som indikatorer för in- och utsortering. Riktlinjer och regler är en påträffad 

indikator för bortsortering under processen, tolkning av lagar och riktlinjer tycks gå ut på att 

inleda utredning i så få fall som möjligt (Östberg, 2010). Frågan om vems ansvarsområde 

ärendet ligger inom är styrande i den bedömningsprocess som sker, tid läggs vid att problem 

och insatsbehov formuleras om från barnets problematik till föräldrarnas eller tvärtom från 

föräldrarnas problematik vidare till barnet. Östberg (2010) poängterar att orsaken till att denna 

ansvarsfråga blir så pass central i bedömningsprocessen är att det är otydligt vilka problem 

och svårigheter som socialtjänsten ska arbeta med, vilket leder till ett professionellt 

legitimitetsproblem för socialarbetarna. Barnets ålder har visat sig vara en indikator för att 

utsortering av ärendet sker i bedömningsprocessen, att det inte leder till utredning. Är barnets 

ålder så pass ringa att det bedöms bättre att inte träffa barnet, så görs ej barnets röst hörd. 

 En central del av bedömningsprocessen är den snabba kategorisering av situationer, 

klienter och problem som socialarbetarna gör. En faktor som uttrycks i motiveringar till varför 

utredning ej kommer att inledas är att föräldrarna bedöms vara samarbetsvilliga. 

Samarbetsvilligheten bedöms i de fallen förstöra det förtroende som socialsekreterarna 

upplever att föräldrarna har för socialtjänsten. ”När föräldrarna ger ett gott intryck, har 

välordnade hem och barnen bedöms välanpassade i skolan är det sannolikt att en utredning 

inte inleds” (Östberg, 2010, s. 177). Majoriteten av de barn som rapporterats genom en 14 

kap. 1 § SoL anmälan till socialtjänsten blir inte utredda. Endast 20 % av inkomna anmälning-

ar leder till någon form av insats från socialtjänsten. De argument som av socialsekreterare 
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lades fram för att inte öppna utredning var bl.a. att situationen inte ansågs vara akut, att inga 

tydliga signaler på utsatthet var synliga, att inget bevis fanns, att anmälaren var anonym samt 

att föräldrarna givit dem ett intryck av att vara kapabla. Bedömningsprocessen präglas av ett 

snävt riskperspektiv (Östberg, 2010). Ett snävt riskperspektiv innebär att riskerna behöver 

framstå som akuta och påtagliga i socialtjänstens ögon för att utredning skall inledas och 

utsatthet hos barn på så vis skall upptäckas. 

2.3 Barnet som aktör eller det undanskymda barnet? 

Det finns flera olika resonemang som leder till att socialsekreterare inte träffar barnet. Barn 

bedöms tillexempel ibland vara för små för att ta skada av föräldrarnas konflikter. Då de 

beslutat att inte träffa barnet bedöms inte heller barnets situation som allvarlig och när 

situationen inte bedöms vara allvarlig så träffar de inte barnet på grund av den bedömningen. 

Det förloppet skapar en påtaglig risk för att situationen runt barnet inte bedöms vara i behov 

av utredning, trots att barnet inte har gjorts delaktig i bedömningen (Östberg, 2010). Det är 

föräldrarnas förmåga/samarbetsvillighet som ofta hamnar i centrum inom barnavården. 

Dilemmat med att barn skall komma till tals samtidigt som de är djupt beroende av vuxna och 

vuxnas agerande belyses. ”Konsekvenserna av lagen, typ av organisation och kopplingar-

/gränser till andra organisationer gör barnavården vuxencentrerad” (min översättning) 

(Östberg, 2010, s. 210). Aktörsperspektivet på barn har blivit mer centralt i barn- och 

barnavårdsforskning under senare år, trots det utgår stora delar av forskningen från vuxnas 

perspektiv och de vuxnas syn på barn (Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010).  

 Eriksson (2009) för en diskussion kring barnets roll och socialsekreterares 

förhållningssätt. Det som belyses är barns erfarenheter av hur socialsekreterare i mötet med 

dem har pratat om barnets egna tankar och känslor kring utsatthet. Eriksson (2009) 

konstaterar att socialarbetarnas brist på insatser/stöd har påverkat barnens tillvaro i den 

riktningen att de utsatta barnen även fortsättningsvis blivit utsatta, bristen av stöd har således 

ökat barnens utsatthet. Ett konstaterande görs att det för socialarbetarna som mötte dessa 

utsatta barn verkade vara svårt att se och bemöta de utsatta barnen som både offer (utsatta och 

i behov av stöd) och aktörer (kapabla till att deltaga, höras och synas i processen) på samma 

gång. Jobe & Gorin (2011) återspeglar berättelser av utsatta barn som varit föremål för 

socialtjänstens barnavård. Något av det viktigaste enligt barnens utsago är skapandet av 

tillitsfulla relationer till socialsekreterarna. Barnens upplevelser och behov möts inte alltid 

upp av de som ska verka skyddande för barnen, socialtjänsten. Några av de anledningar som 

barnen anger till varför de inte berättar om sin utsatthet är: rädslan för vilka konsekvenser ett 
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berättande kan ge, rädslan för att ingen skall tro på det de berättar samt bristen på tillit till att 

någon ska hjälpa dem och göra situationen bättre. ”Ett av de mest effektiva sätt att främja och 

skydda de mänskliga rättigheterna för utsatta barn är genom att skapa en relation av tillit” 

(min översättning) (Jobe & Gorin, 2011, s. 430). Barnen ger uttryck för att de vill vara 

delaktiga i processen och uppleva att socialsekreterare skapar förutsättningar för 

relationsskapande dem emellan. Ett hinder som barnen upplevde i skapandet av tillitsfulla 

relationer till socialsekreterare var den spänning som rådde mellan barnens behov och 

föräldrarnas. Det fanns en rädsla inför och en känsla hos barnen att det inte fanns möjlighet att 

berätta om sina upplevelser, tankar och känslor på grund av oro för att föräldrarna skulle få ta 

del av allt. ”Intervjuare: Kände du att de lyssnade till det du hade att säga? Flicka: Nej, de 

lyssnade till vad min mamma hade att säga.” (min översättning) (Jobe & Gorin, 2011, s. 

435). Socialtjänsten och barnskyddet behöver bli mer barncentrerat om det skall möta de 

utsatta barnens önskan om bemötande och relationsskapande från socialtjänsten. 

 Överlien (2012) belyser hur aktörskapet för barn är något som behöver reflekteras 

kring och inte enbart ses som något positivt att eftersträva. Ett allt för ensidigt 

aktörsperspektiv kan innebära att man bortser från att det för ett barn inte är rimligt att behöva 

hantera ett allt för starkt aktörsskap. Att se barnet som egen aktör kan alltså leda till att man 

ger barnet en starkare aktörsroll än vad som för ett barn är rimligt att reda ut. Flera barn i 

Överliens (2012) studie ger dock uttryck för upplevelser av hur det som de har sagt inom 

socialtjänsten inte har tagits på allvar, att det inte lagts vikt vid deras åsikter. Barnen upplever 

alltså hur de sällan har erkänts som egna aktörer i mötet med socialtjänsten. Barnen är i stort 

sett osynliga i socialarbetarnas beskrivningar, deras beteende och symtom beskrivs men barn-

en är inte centrala i de problemformuleringar och bedömningar som görs. En möjlig orsak är 

att villkoren, lagar och riktlinjer, som reglerar det sociala barnavårdsarbetet är en del i att 

medverka till den undanskymda positionen som barnen får. Socialtjänsten skall i alla beslut 

vägledas av vad som är barnets bästa, dock håller socialsekreterare medvetet barnen utanför 

arbetet. De orsaker som anges ligga till grund för att inte samtala med barnen är: att det inte 

finns anledning, att det kan förstöra förtroendet mellan socialtjänst och föräldrar, att barnen 

anses vara för unga eller att barnen inte bedöms vara trovärdiga (Östberg, 2010).  

3. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teorier som denna studies empiri i ett senare avsnitt kommer 

att analyseras utifrån. Barndomssociologisk teori med några av teorins aspekter presenteras 
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följt av en presentation av teorin om Gräsrotsbyråkrater. Avslutningsvis förs en teori-

diskussion utifrån de presenterade teorierna. 

3.1 Barndomssociologi 

Johansson (2007) beskriver att det i och med uppkomsten av socialkonstruktionismen väcktes 

en tanke om att se till hur den sociala kontexten inverkar på individen. Barndomssociologin 

bygger på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv genom att se på barndomen som en social 

konstruktion uppbyggd av omgivande strukturer, barndomen är således omöjlig att betrakta 

enbart som biologiskt fenomen (Halldén, 2003., James & Prout, 1997).  Barndomen ges sin 

betydelse genom sociala överenskommelser i samhället. Denna vetenskapsgren utgår från att 

den värnar om barns rättigheter (James, Jenks & Prout, 1998). Med barns rättigheter menar 

man inom barndomssociologisk teori att barn skall ges möjlighet till agerande och 

delaktighet, i enighet med aspekten om barn som aktörer. Genom socialkonstruktionismen, 

som ligger till grund för barndomssociologisk teori, vill man visa hur maktstrukturer 

vidmakthålls och bevaras med hjälp av sociala konstruktioner. Den sociala ordningen kan ha 

stor inverkan på hur individer agerar, tänker och känner inför en situation vilket leder till att 

den sociala ordningen styr individers handlingar (Berger & Luckmann, 1998). Det finns flera 

delar som kännetecknar barndomssociologin, tillexempel att barndomen skall förstås som en 

social konstruktion, att barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt 

samt att barn måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv. Ambitionen inom 

barndomssociologin är att inte enbart forska om barn utan även för barn. Avsikten med det är 

att ge barn makt och att genom forskning förändra barns villkor till det bättre (Halldén, 2007; 

James & Prout, 1997).  

Barndomssociologin omfattas av många teoretiker och därmed beslutade jag mig för 

att göra en avgränsning, vilket blev nödvändigt i studien. Barndomssociologi bygger på barns 

rättigheter i samhället samt tillskrivandet av ett egenvärde på barndomen (Halldén, 2007). Jag 

har valt att avgränsa mig till vissa aspekter som teoretiseras inom barndomssociologin och 

som tydligt speglar denna studies fokus och intention. Utifrån studiens syfte och forsknings-

frågor har jag valt att i huvudsak förhålla mig till aspekterna barn som aktörer, barns position 

i relation till föräldrar och barnets ålder.  

3.1.1 Barn som aktörer 

En utgångspunkt inom barndomssociologisk teori är poängterandet av att studera barn som 

sociala aktörer i samhället och inte som kommande individer på en transportsträcka mot 

vuxenlivet. Med det menar Halldén (2007) att barn inte bör studeras som att de genom 
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förberedelse är på väg mot vuxendomen utan som individer intressanta i sig själva och att de 

på så vis tillskrivs ett egenvärde. Att betrakta barn som kommande individer innebär att man 

ser dem som sårbara, outvecklade och oberäkneliga, att man betraktar dem som på väg ifrån 

oförmåga (Halldén, 2007). Barndomssociologin innehar ett synsätt på barn som kompetenta 

och aktiva subjekt som interagerar med omvärlden till skillnad från att se barn som passiva 

objekt under vuxnas omsorg (James et al., 1998). 

3.1.2 Barns position i relation till föräldrarna 

Trots att barn behöver skydd och omsorg är de aktiva och medvetna individer. Barndomen är 

en social konstruktion i en värld där det är de vuxna som dominerar genom sitt 

tolkningsföreträde. Barn har lägre status än vuxna i samhället och diskrimineras på så vis. 

Barns uppfattningar om sitt liv bedöms tvivelaktiga och begränsade i jämförelse med de 

vuxnas uppfattningar (Näsman, 2004). 

3.1.3 Barnets ålder 

Barndomssociologerna menar att samhällets attityder till barndomen delvis grundar sig på 

aspekten om ålder. Tidsaspekten barndomen syftar till den sociala konstruktionen av ålder. En 

tidsaspekt som denna kan begränsa individers liv då den inte alltid stämmer överens med 

individens intellektuella och känslomässiga utveckling. Då barndomen karaktäriseras av 

omogenhet blir barnets ålder en påverkande faktor för vilken position barnet ges (James & 

Prout, 1997).  

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Uttrycket ”gräsrotsbyråkrati” är en översättning av termen ”streetlevel bureaucracy” som 

Lipsky introducerade i en publikation 1976. Gräsrotsbyråkrater beskrivs som offentligt 

anställda tjänstemän som dels har direktkontakt med klienter i sitt dagliga arbete, dels har 

omfattande handlingsfrihet i utförandet av sitt handlande och beslutande (Lipsky, 1980).  

Gräsrotsbyråkrater befinner sig i de lägre skikten av en organisationshierarki och därför 

utsätts de för en mängd krav uppifrån. En förutsättning för att gräsrotsbyråkraten skall jobba 

med människorna är att människorna först konstrueras om till fall.  

 

Gräsrotsbyråkraternas arbete utmärks allmänt sett av att i kontakten med klienterna 

göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. Det innebär att de 

ofta verkar i situationer som är alltför komplicerade och dynamiska för att kunna 
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reduceras till formella regler och instruktioner. Ofta krävs istället en god portion 

improvisationsförmåga och sunt förnuft (Johansson, 2007, s. 44). 

 

Gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme då deras arbete präglas av begränsad insyn 

från utomstående. Arbete med människor går sällan att övervaka vilket i sig gör det svårt att i 

ett senare skede bedöma gräsrotsbyråkratens prestation i termer av rätt eller fel, bra eller 

dåligt. Gräsrotsbyråkrater har relativt stor autonomi att göra sina bedömningar självständigt. 

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraternas arbete präglas av vissa villkor. 

Gräsrotsbyråkratier präglas av politiska och organisatoriska målsättningar kombinerat med 

hög arbetsbelastning. Därtill möts de av klienternas reaktioner på myndighetsutövandet. 

Gräsrotsbyråkratier lider av konstant resursbrist eftersom servicebehovet tenderar att öka i 

samma utsträckning som eventuella resurser tillförs organisationen. Det innebär att det för 

gräsrotsbyråkrater är omöjligt att göra ett fullgott arbete i linje med alla krav och 

målsättningar (Lipsky, 1980). Konsekvensen blir således att gräsrotsbyråkraterna använder 

sin autonomi och bristen på extern insyn för att utveckla strategier för att hantera arbetet 

tillräckligt bra enligt egen utsago. Eftersom klienter mycket sällan kan få samma hjälp av 

annan instans än hos socialtjänsten har gräsrotsbyråkraterna ett maktövertag. 

Gräsrotsbyråkraten har ett maktövertag över klienten som gräsrotsbyråkraten kan utnyttja i 

form av att behandla klienten nedlåtande, kontrollera vad som skall pratas om i mötet, 

undanhålla information, manipulera kategoriseringen eller inte möjliggöra för klienten att 

deltaga i en viss utsträckning. Ett dilemma som gräsrotsbyråkraterna möter, därmed även 

klienterna, är att gräsrotsbyråkraterna inte kan kontrollera utfallet av sina handlingar/beslut då 

de inte är en del av hela vårdkedjan som för klienterna följer (Lipsky, 1980).  

 Gräsrotsbyråkraters beslutstagande äger rum under förhållanden med begränsad tid 

och begränsad information att tillgå. Ofta begränsas de av bristande information, förmågan att 

ta till sig information och resurser. Gräsrotsbyråkrater arbetar under hög osäkerhet på grund 

av komplexiteten kring klienterna och den tidspress som beslut måste fattas under. Den höga 

belastningen av ärenden påverkar därmed tiden för beslutsfattande. Hur arbetsförhållandena, 

organisatoriska förutsättningar och lagen påverkar beslutsfattandet kan te sig olika. Då 

gräsrotsbyråkraterna påverkas av tidspress och hög arbetsbelastning riskerar bedömningar och 

beslut att påverkas av denna tidspress. Människor kommer till gräsrotsbyråkratier, så som 

socialtjänsten, som unika individer med olika livserfarenheter, personligheter och under olika 

omständigheter. I mötet med gräsrotsbyråkraterna konstrueras de sedan om till klienter, 
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behandlas som och behandlar sedan även sig själva som om de passade in i en av de få 

kategorier som inom gräsrotsbyråkratin konstruerats (Lipsky, 1980).  

3.3 Teoridiskussion 

Genom den diskussion och reflektion som förs utifrån teorierna tar jag avstånd från tron på en 

objektiv ”sanning” på samma vis som både den hermeneutiska kunskapssynen och det 

barndomssociologiska perspektivet gör genom sin konstruktionistiska utgångspunkt. Bortom 

individers upplevelser av verkligheten finns det inte någon kunskap att söka, att nå 

(Thomassen, 2007., James, Jenks & Prout, 1998). Att teoretisera resultatet med hjälp av teorin 

om gräsrotsbyråkrati och barndomssociologi är ett lämpligt tillvägagångsätt, då de tillämpade 

teoretiska utgångspunkterna kompletterar varandra utifrån studiens forskningsfrågor. Barnet 

som aktör, bedömningsprocessen, lagtexten, organisatoriska förutsättningar och alla teman 

som studien berör är möjliga att se på som socialt konstruerade i sin kontext. De olika temana 

är dessutom alla en del av den gräsrotsbyråkrati som Lipsky (1980) redogör för. Det är genom 

barndomssociologisk teori som det är möjligt att analysera hur mottagningssekreterare ser på 

barnet som en egen aktör, hur de resonerar om att prata med barnet respektive föräldrar samt 

lagstiftningens inverkan på barnet i bedömningsprocessen. ”Vi kan inte förstå barns villkor 

utan att ha i beaktande de relationer som erbjuds barnet, dessa relationer är beroende av (…) 

den vardagspsykologi som föräldrar och andra vuxna är bärare av” (Halldén, 2007, s. 40).  

 Då barndomssociologin har vuxit fram ur socialkonstruktionismen skulle man kunna 

se det som problematiskt att tillämpa barndomssociologin utan att beröra dess ursprungsteori. 

Jag undviker det genom att redogöra för den konstruktionistiska tanken i teoriredogörelsen, 

där jag belyser hur barndomssociologin har ett konstruktionistiskt synsätt på barndomen och 

barnet som aktör. Näsman (2004) problematiserar den barndomssociologiska teorin genom att 

poängtera att det i och med detta synsätt skapas en risk att vuxenvärldens intresse för att 

slippa ta ansvar leder till att de vuxna skjuter över ansvaret till kompetenta barn som då får 

bära skulden för sina misslyckanden. För att möta eventuell kritik anser jag det vara ytterst 

lämpligt att tillämpa teorin om gräsrotsbyråkratin i kombination med barndomssociologisk 

teori. Genom att kombinera de båda teorierna undviker jag risken att se förbi de omgivande 

strukturerna och hur de eventuellt inverkar på barnets aktörsskap. 

4. Metod 

I följande metodavsnitt följer en tematiserad presentation av de metodologiska utgångs-

punkter och tillvägagångssätt som ligger till grund för studien.    
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4.1 Metodreflektion 

Det är med hjälp av den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen hermeneutiken som 

studien metodologiskt angripits, utifrån sitt mål att genom kvalitativa intervjuer skapa 

förståelse för intervjupersonernas uttryck. Hermeneutik betyder ”allmän tolkningslära” 

(Andersson, 1979). Hermeneutiken bygger på en konstruktivistisk ontologi. En hermeneutiker 

menar att verkligheten är en konstruktion skapad av betraktaren, hur betraktaren talar, 

uppfattar och kommunicerar om verkligheten är det som konstruerar verkligheten. Inom 

hermeneutiken är samtal och text centralt, syftet är att erhålla en giltig och gemensam 

förståelse av meningen i en text (Thomassen, 2007; Andersson, 1979), i denna studie de 

transkriberade intervjuerna. Denna studie angriper ett fenomen genom ett hermeneutiskt 

förhållningssätt då materialet samlas in genom samtal med mottagningssekreterare. Målet är 

att ta del av mottagningssekreterarnas subjektiva beskrivningar av bedömningsprocessen och 

synliggörandet av barnen utifrån deras erfarenheter och tankar, i syfte att utveckla förståelse. 

Det är just det som hermeneutiken samt denna studie präglas av; viljan att tolka och förstå.  

 

 Eftersom man anser att det är verkligheten som är abstrakt, i sin direkta och 

 sammanhangslösa framtoning, hävdar man som konsekvens, att den vetenskapliga 

 kunskapen inte kan bestå av en ytterligare förenkling, utan måste tvärtom skapas 

 genom en problematisering av verkligheten (Andersson, 1979, s.50). 

 

Jag ser till kontexten, tid och rum, genom att reflektera kring huruvida den ändrade lagtexten 

har påverkat bedömningsprocessen. Dels genom att jämföra forskning som är gjord innan 

lagen förändrades med det resultat som denna studie presenterar, dels genom att tillfråga 

intervjupersonerna hur de upplever den nya kontexten efter lagändringen och huruvida det har 

påverkat barnets position. Kritik har riktats mot hermeneutiken för att inte vara intersubjektivt 

testbar eftersom hermeneutisk kunskap baseras på tolkarens värderingar och förförståelse. 

Hermeneutiken har trots den riktade kritiken blivit en etablerad kunskapssyn för att skapa 

förståelse för mänskligt agerande och samhällsfenomen som inte handlar om mätbara 

positivistiska resultat (Thuren, 2008).   

4.1.1 Förförståelse 

Det är av betydelse att medvetandegöra sin egen förförståelse för det ämne och fenomen man 

studerar. För forskaren är det av betydelse att medvetandegöra sin förförståelse för att inte låta 

sitt eget perspektiv prägla studien omedvetet. Det ger dessutom läsaren en medvetenhet om 
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vad forskaren har för ingång till ämnet, vilket möjliggör för läsaren att läsa med kritiska ögon. 

Att sträva efter fullständig objektivitet som utförare av en studie är inte bara icke relevant 

utan även omöjligt. Det är en förförståelse som har lett mig till att studera det ämne jag 

studerar, en förförståelse som har väckt mitt intresse och fört mig vidare i den utveckling som 

studien inneburit. Thomassen (2007) poängterar att det är ens föreställningar, ens 

förförståelse, som gör det möjligt för en att förstå något. Det man gör gör man mot bakgrund 

av vissa föreställningar, trots att enbart en liten del av förförståelsen är medveten. ”Det är 

endast mot bakgrund av en förförståelse vi redan har som vi kan få grepp om en mening i det 

nya vi möter” (Thomassen, 2007, s.95).    

 Jag har viss erfarenhet av socialtjänsten, deras arbete och organisation. Jag har 

genomfört min verksamhetsförlagda termin från socionomprogrammet som familjebehandlare 

inom socialtjänsten. I och med det har jag burit de glasögon som innebär ett familje-

behandlarperspektiv när jag mött socialsekreterare och mottagningssekreterare inom 

socialtjänsten. Genom att aktivt följa samhällsdebatten om socialtjänsten och barnperspektivet 

har jag en förkunskap som underlättat för mig att använda olika perspektiv samt att hitta 

relevanta forskningsfrågor och tidigare forskning inom området. ”Förförståelsen börjar 

aldrig från en nollpunkt; historien finns alltid där före oss. Svunna tiders händelser, tankar 

och handlingsmönster lever vidare och verkar som en del av den kontext i vilken vi tänker och 

handlar idag” (Thomassen, 2007, s.96).  

4.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod  

Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det lämpligt att tillämpa kvalitativ metod när avsikten är 

att fråga människor hur och varför de gör saker, vad de tycker och tänker. I och med studien 

söker jag förstå de intervjuades upplevelser och deras syn på verkligheten, vilket den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden möjliggör för. De kvalitativa intervjufrågorna syftar till att 

få svar på vad intervjupersonerna tänker om bedömningsprocessen för att utveckla förståelse. 

Empirisk data kan kvalitativt samlas in om fenomen i samhället, så som hur de fungerar, hur 

de påverkar människor, hur de ger människor möjligheter att göra saker tillsammans eller hur 

de ger makt att bestämma över andra. För att samla in den empirin behöver vi vända oss till 

de människor som verkar inom dessa organisationer eller grupper (Ahrne & Svensson, 2011). 

Den kvalitativa metoden har både sina begränsningar och förtjänster. Tack vare mitt metodval 

kan jag öka förståelsen för det fenomen jag studerar genom att jag får en insamlad empiri som 

speglar omfattande resonemang och reflektioner. Empirins omfång av antal informanter är 

dock relativt begränsad vilket innebär att studiens generaliserbarhet påverkas negativt. 
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4.3 Semistrukturerade intervjuer med låg grad av standardisering  

Datainsamling till denna studie skedde genom enskilda semistrukturerade intervjuer med 

mottagningssekreterare. Kärnan i intervju som modell är samspelet mellan intervjuare och 

informant. Samspelet formas av sammanhanget, situationen samt relationen mellan informant 

och intervjuare. För mig som intervjuare är det viktigt att försöka blicka inåt och reflektera 

kring mitt eget förhållningssätt och de egna reaktionerna (Lantz, 2013). Jag söker inte 

entydiga svar utan försöker genom forskningsfrågorna utveckla en bredare förståelse för en 

process utifrån att ta del av flera perspektiv, tankar och erfarenheter av de som har rollen som 

mottagningssekreterare i processen. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) beskriver att 

möjliggöra för en analys ur flera perspektiv innebär att möjliggöra för intervjupersonerna att 

resonera och reflektera brett kring ämnet och de specifika frågorna. Intervjuerna utgick ifrån 

en tematiserad intervjuguide med relativt låg standardisering. En fördel med det var att 

möjligheten fanns att anpassa frågorna och den ordning frågorna ställdes i utefter situationen. 

Låg grad av standardisering innebär att jag ställde frågorna i olika ordning beroende på 

situation, följdfrågor formulerades beroende av tidigare svar. Variationsmöjligheter erbjöds 

således vid intervjutillfällena. Det leder inte nödvändigtvis till djupare kunskap men det ger 

en bredare bild med fler nyanser och dimensioner än om användandet av standardiserade 

frågeformulär hade ägt rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011., Trost, 2010).  

4.4 Urval    

I urvalsprocessen fanns en önskan om att få informanter som bedömdes ha mycket att berätta 

om området som skulle studeras (Kylén, 2004). Jag har använt mig av en kombination av 

tvåstegs- och bekvämlighetsurval. Urvalet inleddes genom att jag valde organisation, 

socialtjänstens individ och familjeomsorg; enheten för barn och familj samt att de verksamma 

skulle inneha en mottagningsfunktion i sin tjänst. Studiens begränsade omfattning innebar att 

det inte var möjligt att inkludera ett stort urval. Genom flerstegsurval (jmf. Denscombe, 2009) 

beslutade jag mig, efter att ha gjort ett urval av organisation och profession, för att göra en 

geografisk avgränsning till en del av södra Sverige. Den geografiska avgränsningen var en del 

i ett bekvämlighetsurval för att för mig som genomförare förhålla mig till den strama tidsram 

som denna studie genomfördes inom.  

4.5 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Jag inledde processen kring insamling av empiri genom att ringa till socialkontor i flertalet 

olika kommuner i södra Sverige. Jag blev kopplad till socialsekreterare som var verksamma i 
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mottagningsgrupper eller på annat vis hanterade just inkomna 14 kap. 1 § SoL anmälningar. 

För dessa socialsekreterare redogjorde jag för syftet med studien. Jag berättade att jag var 

intresserad av att intervjua dem eftersom de föll inom ramen för mina önskemål om 

intervjupersoner. Jag mailade ut informationsbrev till de jag samtalat med där de kunde få 

läsa om studien och deras rättigheter som intervjupersoner. Jag kom i kontakt med 

majoriteten av de socialsekreterare jag försökte nå, med vissa undantag. Det var enbart 

socialsekreterare från två kommuner som aktivt tackade nej till att delta som intervjupersoner 

i studien, efter att de tagit del av informationsbrevet. Det blev möjligt för mig att hitta 

informanter som föll inom ramen för vad jag sökte utan att behöva förändra mitt urval under 

processens gång. Jag träffade samtliga utom en informant på deras kontor, en träffade jag på 

en allmän plats som informanten valde ut. Jag spelade in alla intervjuer med en mobiltelefon. 

4.5.1 Bearbetning av data 

Analysprocessen inleddes genom att jag läste det transkriberade materialet flera gånger. Jag 

kopplade sedan samman samstämmiga uttalanden samt uttalanden som skiljde sig särskilt åt 

mellan intervjupersonerna. Jag har, för att skapa struktur, tematiserat det empiriska materialet 

enligt fyra rubriker. Databearbetning präglas av sortering, reducering och argumentering 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). Att sortera materialet genom tematisering har gett mig 

möjligheten att skapa en överskådlig bild av empirin. Att reducera har möjliggjort för mig att 

samla ihop de viktigaste resultaten, som speglar samt besvarar studiens syfte och 

forskningsfrågor. Tidigare forskning och teorier har kommit att bli tillämpbara genom att jag 

fört argumentationer kring dem i förhållande till denna studies insamlade empiri.  

4.6 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 

I utformandet av intervjuguiden lades tid vid att reflektera kring hur frågorna skulle 

formuleras. Det eftersom reliabiliteten kan diskuteras i förhållande till ledande frågor då det 

kan ha en inverkan på vilka svar man får. Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet; 

kan resultatet reproduceras vid en annan tidpunkt av en annan forskare? (Kvale & Brinkmann, 

2009). Då denna studie är kvalitativt genomförd förhåller den sig enbart till begreppet 

validitet ur sitt bredare perspektiv. Den metodologiska positivistiska ansats som begränsar 

validitet till endast det som är mätbart i siffror skulle inte mena att denna studie uppfyller 

validitetskravet på grund av sin hermeneutiska, kvalitativa form. Huruvida studien undersöker 

vad den avser att undersöka är det som besvarar validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009., 

Svensson, 1996). Genom att förhålla mig till validitet reflekterar jag genomgående under 

processen för att mitt resultat och analys speglar just det fenomen som är min avsikt att 
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studera. När studien uppnått kraven på reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) är 

det kvar att reflektera kring huruvida resultatet kan överföras till andra undersökningspersoner 

och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag söker inte generaliserbarhet i det mått mätt 

att jag antar att kunskap är giltig för alla platser och tider, för alla människor. Det är av hög 

relevans att utforma studien så att det redogörs för att resultatet inte enbart beror på att man 

råkat intervjua vissa och inte andra personer (Svensson & Ahrne, 2011). Generaliserbarheten 

ökade bl.a. genom att intervjuguiden präglas av öppna frågor samt att intervjupersonerna 

representerar fyra olika kommuner med olika organisering och struktur.  

4.7 Etiska överväganden 

All samhällsvetenskaplig forskning som bedrivs skall följa vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper. Forskning är nödvändigt för både samhällets och individers utveckling. 

Forskningskravet och individskyddskravet behöver vägas mot varandra inför varje 

vetenskaplig undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). De eventuella förtjänster som denna 

studie kan bidra med genom sitt kunskapstillskott väger i det här fallet tyngre än de negativa 

konsekvenser som informanter eller tredje part skulle kunna komma att uppleva. Att öka 

medvetenheten kring det ämne som är relativt obeforskat och som dessutom är 

samhällsrelevant och aktuellt vore oetiskt att inte göra. Forskning kan även leda till ett 

uppmärksammande av människors situationer utifrån den ökade kunskapen (Andersson & 

Swärd, 2008). Den etiska utmaningen ligger i att få så mycket kunskap som möjligt samtidigt 

som intervjupersonernas integritet skall respekteras i hela forskningsprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

4.7.1 Öppenhetskrav, Samtyckeskrav och Självbestämmande 

En del av öppenhetskravet innebär att forskaren inte har rätt att dölja etiskt känslig 

information för de personer som ombes delta i studien. För att uppfylla det rådande 

samtyckeskravet och på så vis göra det informerade samtycket giltigt har intervjupersonerna i 

denna studie fått ta del av ett informationsbrev (bilaga 2) via mail innan de har tagit ställning 

till huruvida de vill delta. Självbestämmandet har respekterats genom att de som tackat nej till 

att medverka inte under några omständigheter har behövt utstå vidare förfrågningar. De som 

medverkar har informerats om att de får avbryta sin medverkan när som under processen, 

vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) är ett etiskt krav. 

4.7.2 Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav  

Det är viktigt att intervjupersonernas konfidentialitet skyddas för att som utförare ta god vara 

på förtroendet som intervjupersonerna givit då de valt att deltaga i studien (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). I och med det så har alla intervjupersoners namn fingerats, vilken 

kommun de är verksamma inom har även det förblivit konfidentiellt i presentationen av 

studien. Intervjupersonerna har tagit del av skriftlig information om att deras konfidentialitet 

kommer att skyddas för utomstående att ta del av. För att uppfylla vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer har så pass lite information delgivits om informanterna att det för 

utomstående är omöjligt att identifiera intervjupersonerna. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter insamlade för denna studie inte kommer att användas till något annat ändamål än 

just det (Vetenskapsrådet, 2002).  

5. Resultat & Analys 

För att texten skall bli sammanhängande, följa en röd tråd, samt för att undvika upprepningar 

integreras resultat och analys i varandra. Resultat och analys har tematiserats för att ge en 

tydligare överblick. Resultatet från intervjuerna har satts i relation till den tidigare forskning 

som har presenterats samt den lagstiftning som föreligger. Därtill har resultatet analyserats 

med hjälp av den barndomssociologiska teorin, samt teorin om gräsrotsbyråkrati. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av det presenterade resultatet. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Angela, som är i 50-års åldern, är socialsekreterare inom IFO barn och familj sedan ett år 

tillbaka i en liten kommun i södra Sverige. Angela är utbildad och verksam socionom sedan 

snart 30 år och har bred erfarenhet av socialt arbete. Den socialförvaltning som Angela är 

verksam inom är organiserad på så vis att samma socialsekreterare tar emot 14 kap. 1 § SoL 

anmälningar, gör förhandsbedömningar samt genomför eventuell utredning.  

Karin, som är i 60-års åldern, är socialsekreterare inom IFO barn och familj sedan 30 år 

tillbaka i en medelstor kommun i södra Sverige. Karin är utbildad socionom sen lite mer än 

30 år tillbaka. Den socialförvaltning som Karin är verksam inom är organiserad på så vis att 

de har ett specifikt mottagningsteam som verkar inom bedömningsprocessen. Karin arbetar 

således specifikt med bedömningar av 14 kap. 1 § SoL anmälningar. 

Ida, som är i 35-års åldern, är socialsekreterare inom IFO barn och familj sedan tre år tillbaka 

i en liten kommun i södra Sverige. Ida är inte utbildad socionom. Den socialförvaltning som 

Ida är verksam inom är organiserad på så vis att samma socialsekreterare tar emot 14 kap. 1 § 

SoL anmälningar, gör förhandsbedömningar samt utför eventuell utredning.  
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Björn, som är i 40-års åldern, är socialsekreterare inom IFO barn och familj sedan 8 år 

tillbaka i en medelstor kommun i södra Sverige. Som specifik mottagningssekreterare har 

Björn varit verksam i ett år. Björn är utbildad socionom sedan 10 år tillbaka. Den 

socialförvaltning som Björn är verksam inom är organiserad på så vis att de har ett specifikt 

mottagningsteam som är verksamt under bedömningsprocessen. Björn arbetar således 

specifikt med bedömningar av 14 kap. 1 § SoL anmälningar. 

Cecilia, som är i 30-års åldern, är socialsekreterare inom IFO barn och familj sedan tre år 

tillbaka i en medelstor kommun i södra Sverige. Cecilia är utbildad socionom sedan fyra år 

tillbaka. Den socialförvaltning som Cecilia är verksam inom är organiserad på så vis att de har 

en specifik mottagningsgrupp som är verksamma under bedömningsprocessen av 14 kap. 1 § 

SoL anmälningar. 

5.2 Bedömningsprocessen 

Angela ger exempel på vad som kan innebära att man inte inleder utredning, det genom att 

säga att: ”Kan man med gott samvete svara, att mamman kan skydda barnet, då behöver man 

inte utreda […] alltså en barnavårdsutredning är alltså, blööhh, gigantiskt va, och det är en 

jävla apparat man drar igång”. Angela visar på så vis på ett visst motstånd mot att inleda 

utredning. Hon poängterar vilken enorm apparat man drar igång när man gör det. Östberg 

(2010) påstår att tolkning av lagar och riktlinjer tycks gå ut på att inleda utredning i så få fall 

som möjligt. Uttrycket kan således förstås som en konsekvens av det Lipsky (1980) beskriver 

utifrån de utmaningar som lagen och organisatoriska förutsättningar ger gräsrotsbyråkrater. 

Utmaningarna skapar en arbetssituation som mottagningssekreterarna behöver hitta 

förhållningssätt till, att vara varsam inför att inleda utredning kan förstås som ett sådant 

förhållningssätt. Det råder enligt Östberg (2010) ett snävt riskperspektiv inom socialtjänstens 

bedömningar vilket innebär att ärenden behöver framstå som akuta och påtagliga för att 

utredning ska inledas. Det riskperspektivet kan ses som en konsekvens av de rådande 

arbetsförhållandena som råder inom en, enligt Lipsky’s (1980) teori, gräsrotsbyråkrati.  

Återkommande hos alla informanter är uttryck för att bedömningsprocessen är en 

komplex process som präglas av utmaningar. Angela säger att: ”Jag tror inte man ska vara 

för ung när man sätter sig, det är liksom tufft, det är tuffa ansvar […] det är tuffa beslut, tuffa 

bedömningar och, ehm, det är ändå barn va, man får inte göra höftskott och pricka fel 

alltså…det får man inte.” Även Karin poängterar att hon inte anser det lämpligt att jobba som 

mottagningssekreterare som nyutbildad: ”Man bör ju ha jobbat tycker jag, några år, och varit 

med om vissa saker innan man jobbar i en mottagningsfunktion […] du kan inte komma ny”. 
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Både Angela och Karin ger uttryck för att de anser att man som ung och nyutbildad inte är 

lämpad att verka som mottagningssekreterare. Deras uttalanden kan förstås som att de anser 

att förmågan att göra goda bedömningar är något man lär sig med åren, med levnadsår och 

med år av erfarenhet. Utifrån Lipsky (1980) kan det Angela och Karin säger vara ett uttryck 

för den handlingsfrihet som gräsrotsbyråkrater har inom sitt handlingsutrymme. Då 

arbetsuppgifter inte är stramt reglerade och strukturerade i hur de skall utföras kan det 

innebära högre krav på individen, uttrycken för att man varken bör vara oerfaren eller ung kan 

förstås utifrån den aspekten.  

Angela sätter även ord på vad hon tycker är viktigt i processen: ”Rättssäkerheten. 

Riskbedömning. Att vi är träffsäkra i våra riskbedömningar”. Vidare beskriver hon 

komplexiteten med att göra bra, rättssäkra, bedömningar: ”Vi har ju våra perspektiv… vi 

tittar inte åt alla håll samtidigt. Vi har inte någon 360 graders vy och vi sitter inte heller på 

någon neutral punkt i universum, vi går i våra skor och vi har våra glasögon”. Angela sätter 

ord på att mottagningssekreterarnas eget perspektiv påverkar bedömningarna. Även det kan 

förstås som ett uttryck för den omfattande handlingsfrihet som Johansson (2007) ger uttryck 

för att gräsrotsbyråkrater har. Samtidigt säger Angela: ”[…] men oftast krävs det, för mig 

krävs det två telefonsamtal, sen vet jag vad som är bakat och då vet jag om jag ska öppna 

utredning. Det kan man veta ganska fort. Det märker jag ganska fort.” Angela säger vidare 

att de ibland kan öppna en liten utredning om de känner att de behöver titta mer på något eller 

t.ex. vill konsultera skolan: ”Bara för säkerhetsskull om man nu skall vara noggrann. Vi har 

inte alltid möjligheten att vara så noggranna som man skulle vilja vara, som lagstiftningen 

egentligen kräver. För att, ja, det är rätt ofta jag inte öppnar utredning”. Uttalandet kan 

förstås som en följd av det handlingsutrymme som Lipsky (1980) menar att gräsrots-

byråkrater, mottagningssekreterare, innehar. Handlingsutrymmet finns delvis på grund av den 

begränsade insynen från utomstående. Autonomin är hög samtidigt som mottagnings-

sekreterare pressas hårt av organisatoriska påfrestningar, lagstiftning, klienters reaktioner och 

hög arbetsbelastning. När Angela ger uttryck för att hon inte anser sig ha möjlighet att vara så 

noggrann som hon skulle vilja vara, som lagstiftningen kräver, kan det ses som ett utryck för 

den komplexitet det innebär att verka inom denna process, inom en gräsrotsbyråkrati som i 

det här fallet är en mottagningsfunktion inom socialtjänstens barnavård.  

Angela har svårt att sätta fingret på vilka indikatorer hon menar att man ser efter i 

bedömningsprocessen men konstaterar att det finns indikatorer som får en att reagera: ”Ja, det 

finns vissa indikatorer va, som gör att alla klockor ringer. Och det kommer med åren, och det 

gör en lite mer lugn i förhandsbedömningar för annars är det ett jävla ansvar, asså tänk dig, 
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du öppnar inte utredning va och sen händer det nånting… Oh shit va! Det vill vi inte.” Det 

som Angela sätter ord på i ovanstående stycke kan ses som ett uttryck för de höga krav som 

socialt arbete innebär. De situationer som gräsrotsbyråkrater verkar inom är allt för 

komplicerade för att kunna hanteras med enbart formella regler vilket enligt Johansson (2007) 

innebär att arbetet präglas av individuella tillämpningar som växer fram genom 

improvisationsförmåga och sunt förnuft. Resonemanget om det stora ansvaret som ligger på 

ens egna axlar när man arbetar med bedömningar kan ses som ett uttryck för och i linje med 

den höga osäkerhet som gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky (1980) arbetar under. Den höga 

osäkerhet som skapar gräsrotsbyråkrater som i sin tur försöker utveckla egna strategier för att 

hantera dessa påfrestningar tillräckligt bra utifrån egen utsago. 

Björn sammanfattar sina tankar kring hur han tänker kring sitt arbete, vad som enligt 

honom är viktigt och centralt:  

 

 Att så respektfullt som möjligt ta reda på om en familj både har egna resurser, o 

 även egna önskemål, om en förändring. Det är egentligen förändringen som är målet 

 där ju. O absolut enda vägen till förändring är ju att människan vill det […] då 

 berikar det ju förhoppningsvis den människans liv, att den kan starta den 

 förändringen, o där kan vi ju vara behjälpliga att hejja på […] att inte jag sitter här 

 som någon besserwisser o talar om för andra vad de borde o inte borde göra, det vet 

 människor själva […] det är häftigt när det känns som att man nått fram den vägen, 

 annars är det ju bara jag som skapar pappersprodukt och lämnar vidare till något 

 annat. 

 

Björn beskriver en målande bild av hur han vägleder föräldrar att hitta sin egen önskan och 

vilja till förändring, att han ser sig själv som en stöttepelare för föräldrarna på vägen, vägen 

mot föräldrarnas förändring. Björn betonar att fokus således ligger på att föräldrarna själva 

ska vilja förändras. Björns uttryck kan ses i ljuset av hur Sveriges socialtjänst har gått i en 

förebyggande riktning utifrån att tidigare ha arbetat mer skyddsinriktat. Riskabelt är att barns 

skydd riskerar att hamna i skymundan utifrån det paradigmskifte som skett (Cocozza et al., 

2010). Det Björn säger kan förstås som ett uttryck för just det, att föräldrar skall finna sin 

önskan om förändring och att socialtjänsten skall motivera och stötta på vägen, medan barnen 

inte är en del av bedömningsprocessen då mötet sker mellan föräldrar och mottagnings-

sekreterare. Björn beskriver hur han anser att det är viktigt att fokusera på det som funkar 
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istället för det som inte funkar, redan i bedömningsprocessen kring huruvida utredning skall 

inledas eller ej.  

5.2.1 Påverkar barnets ålder bedömningsprocessen? 

Karin beskriver att: ”Ja, det beror på barnets ålder. Om du träffar ett barn enskilt eller inte, 

tycker jag […] Allt beror ju på barnets ålder”. Således blir barnets ålder en faktor som 

påverkar barnets eventuella delaktighet i bedömningsprocessen. Karin beskriver att 

indikatorerna som påverkar huruvida beslut om att inleda utredning tas eller inte ter sig olika 

beroende på barnets ålder: ”När det gäller små barn så är det mycket mötet med föräldrarna, 

vad som kommer fram där […] Ungdomar, alltså det är lättare, för det kan ju vara så att dom 

drogar eller begår lite för mycket brott, eller skolkar för mycket”. Karins uttalande kan 

förstås utifrån aspekten om barnets ålder enligt barndomssociologisk teori, aspekten om 

huruvida barnets ålder får en betydande roll i hanterandet av bedömningsprocessen. Trots att 

ungdomar till och med 18 år är barn visar Karins citat ovan på hur ett åtskiljande utifrån ålder 

görs kring hur man ser på bedömningarna. Karin ger uttryck för hur äldre barn ses utifrån sina 

egna handlingar medan de yngre barnen ses som att de påverkas av föräldrarna. Således ser 

man till föräldrarnas intryck och förmågor i högre utsträckning när det gäller yngre barn. 

Tidigare forskning (jmf. Östberg, 2010) har visat att barnets ålder är en betydande faktor i 

bedömningsprocessen. Att åldern kan vara en påverkande faktor på så vis att man i de ärenden 

där barnen är yngre ser föräldrarnas intryck av större betydelse och i ärenden med ungdomar 

istället förutsätter att det handlar om ungdomens beteende; droger, skolk, kriminalitet t.ex. är 

ett sätt att se på åldern som en faktor som påverkar processen. Östberg (2010) beskriver även 

ett förekommande fenomen som innebär att mottagningssekreterare formulerar om problem 

och insatsbehov från föräldrarnas problematik vidare till barnet. Det Karin ger uttryck för, ett 

likhetstecken mellan ungdomsärenden och ungdomars beteende kan ses som ett uttryck för att 

man ser bortom föräldrars problematik, familjeförhållanden, och lägger fokus på 

ungdomarnas eget beteende istället. Bilden av ett ungdomsärende målas således upp utan att 

se till hemförhållanden och föräldrars eventuellt bristande förmåga. Ännu ett exempel kan ges 

på att barnets ålder påverkar mottagningssekreterares synsätt och tankesätt på olika vis i 

processen genom ett av Cecilias uttalanden. Cecilia beskriver hur barnets ålder påverkar hur 

de bedömer skyddet:  

 

 För att bedöma skydd så kan det ju vara mer allvarligt med vissa saker om det 

 gäller spädbarn eller en tre-fyraåring mot att det är en 15-åring för dom kan gå 
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 därifrån om det är något, man kan ändå be om hjälp på ett annat sätt eller så, i dom 

 lägena skiljer det sig ju, hur mycket skydd. Hur man bedömer skyddet. 

 

Det Cecilia säger kan förstås som ett uttryck för att riskperspektivet, tröskelns höjd, för att 

bedömas som i behov av skydd påverkas av barnets ålder. Det äldre barnet, ungdomen, ges på 

sätt och vis ett aktörskap i linje med den barndomssociologiska aspekten om barnet som aktör 

(Halldén, 2007; James et al., 1998). Aktörskapet tillskrivs barnet i dess situation i hemmet, i 

familjen, på så vis att man ser ungdomen som kapabel till att gå därifrån och be om hjälp ifall 

det finns ett behov av skydd för barnet. Uttalandet säger dock ingenting om ett givet 

aktörskap för den unga inom socialtjänstens bedömningsprocess. Det aktörskap som Cecilia 

tillskriver barnet i och med sitt förhållningssätt, genom att ha en högre tröskel vid 

skyddsbedömning av en tonåring, kan ses i linje med de risker som Överlien (2012) 

presenterar. Risken som innebär att ett allt för ensidigt aktörsperspektiv kan innebära att man 

bortser från att det för ett barn inte är rimligt att behöva hantera ett allt för starkt aktörsskap. 

Cecilias uttalande enligt ovan kan således ses som ett uttryck för att barnet, tonåringen, 

riskerar att ges en starkare aktörsroll än vad som för barnet är rimligt att reda ut. Huruvida 

aktörsrollen är för stark, för svag eller i proportion till barnets förmåga beror dock på hur man 

ser på barnet utifrån den barndomssociologiska teorins aspekt om barnets ålder samt barnet 

som aktör. Cecilias uttryck kan även ses som anpassat utifrån att hon i och med barnets 

stigande ålder tillskriver barnet en starkare aktörsroll, i familjesituationen, i sina 

skyddsbedömningar. Förstår man barnets rättigheter som ett likhetstecken med att barnet i och 

med stigande ålder skall tillskrivas ett starkare aktörsskap och således en starkare tro på 

barnets förmåga att hantera situationer så kan Cecilias uttalande förstås som ett tillskrivet 

aktörsskap för det äldre barnet.  

5.3 Att bedöma med hjälp av riskbedömningsinstrument eller magkänsla?  

Cocozza et al. (2006) konstaterar att mottagningssekreterare i Sverige har högre professionell 

autonomi än kollegor i andra länder när de tar beslut om hur de skall hantera inkomna 14 kap. 

1 § SoL anmälningar. De konstaterar att man i många andra länder använder sig av 

riskbedömningsinstrument vilket inte är lika förekommande inom svensk socialtjänst. Den 

ovannämnda tidigare forskningen kan ses i linje med denna studies resultat. Björn berättar att 

det finns riskbedömningsinstrument att tillgå men att det inte är något som används i någon 

högre utsträckning: ”Ja, det är väll det där om vi använder oss av dom […] det finns, det gör 

det… sen är det inte alltid, dels har de väll inte kommit i bruk riktigt på det sättet att man 
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verkligen använder dom, regelbundet eller per rutin eller så”. Flera av informanterna säger 

att de vet att de har riskbedömningsinstrument att tillgå men de flesta av dem är osäkra på vad 

de heter och vad de olika dokumenten bedömer. Det växer, genom resultatet, fram en bild av 

att bedömningsinstrumenten är tillgängliga men inte införlivade.  

 Återkommande i alla de genomförda intervjuerna i denna studie var att informanterna 

benämnde ”magkänsla” och ”känsla i rummet” som något som påverkar utfallet av 

bedömningsprocessen. Angela beskriver hur de har BBIC-dokument att förhålla sig till under 

bedömningsprocessen, dokument som är mycket omfattande vilket innebär att de inte följer 

hela dokumentet från a till ö utan väljer ut de delar de tycker är relevanta. Angela poängterar 

att det trots allt är så att ”[…] man har ju sitt lilla bedömningsinstrument va (pekar på sin 

mage) det är ofta magkänsla, mm”, magkänslan benämns således som ett bedömnings-

instrument. Utifrån frågan om vad det är som påverkar huruvida utredning inleds eller ej och 

om det är några specifika indikatorer som påverkar bedömningen nämner även Ida 

magkänslan som en del i bedömningen: 

 

 Asså det är ju svårt, man har ju vad dom säger, såklart, och tolkar det dom säger, 

 sen tror jag mycket, asså, magkänsla. Å man går mycket på hur dom ser ut när dom 

 säger något, ser det ut som dom ljuger eller verkar dom lugna och avslappnade, eller 

 nervösa […] man får ofta någon form av känsla... 

 

Även Björn sätter ord på en känsla som något han upplever att hans bedömningar grundar sig 

på samt beskriver vad han under bedömningsprocessen försöker uppnå, att: 

 

 Få den där känslan för vad det är för nånting, vad det är för nånting man möter… 

 För det är ju den känslan nånstans som de här besluten fattas utifrån, det är inte från 

 vad som står i anmälan eller sägs ha hänt för det kan ha skett nånting som kan va 

 ganska allvarligt men det finns resurser för att lösa det. I familjen. Å det finns en vilja 

 att ta tag i det. Och de kan skapa förtroende hos oss, om att de kommer kunna fixa 

 detta själva. 

 

Björn beskriver hur känslan som han får i mötet med föräldrarna är det som han fattar beslut 

om huruvida utredning skall inledas eller ej utifrån. Han använder sin känsla i den 

utsträckning att även om han vet att någonting ”ganska allvarligt” har hänt så känner han in 

om föräldrarna utstrålar en vilja till förändring och ifall de verkar ha resurser, då behöver inte 
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en utredning inledas. Cecilia tycker det är svårt att svara på vad det är som påverkar huruvida 

utredning inleds eller ej, vad det är som påverkar hur hon gör bedömningen. Hon poängterar 

att det är så många olika saker som påverkar, bland annat den känsla som kan upplevas i 

rummet, som hon själv säger: 

 

 Det är både erfarenhet och vilken upplevelse man får o vad föräldrarna säger… o 

 vad barnen säger. Och, de, det är svårt att säga hur man bedömer […] men 

 alltihop vägs ju ihop, o erfarenheter blir det ju… känslan i rummet med, sen låter ju 

 det flummigt men det, det vägs in också, så klart. Det går ju inte att vara helt 

 neutral... 

 

Alla intervjupersoner som deltagit i denna studie uttrycker, på olika vis, hur 

bedömningsprocessen är komplex samt att de har svårt för att sätta fingret på hur de genomför 

dessa bedömningar. De uttrycker att det är svårt att förklara vad som påverkar utfallet av 

bedömningen, att inleda utredning eller att inte inleda utredning. Som ovan visat kan de alla 

dock sätta fingret på att den känsla som de upplever, magkänslan, känslan i rummet, är något 

som påverkar vad de tar för beslut. Det är möjligt att förstå det resultatet med hjälp av teorin 

om gräsrotsbyråkratin. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater hittar strategier för att 

hantera de svåra och utmanande förhållanden som de arbetar under. Att lyssna till sin egen 

känsla, att lyssna till sin egen magkänsla, och på så vis låta den bli ett bedömningsinstrument 

i bedömningar av barns utsatthet kan således vara en strategi utvecklad utifrån påfrestningar, 

komplexa organisatoriska och lagmässiga strukturer samt den höga dos av autonomi som 

mottagningssekreterare besitter. Varken i lagstiftning eller i BBIC-dokument framkommer det 

att magkänslan hos mottagningssekreterare skall användas som bedömningsinstrument. Dock 

verkar den komplexa verklighet som mottagningssekreterare arbetar inom har bidragit till att 

det blivit ett nödvändigt tillvägagångssätt för många.  

 En av intervjupersonerna visar på en medvetenhet genom att ge uttryck för 

komplexiteten med dessa bedömningar, efter att ha nämnt att magkänslan är en del i 

bedömningsprocessen. Ida säger: ”Sen, vi kan ha skit fel. Man vet inte.” och poängterar att 

hon ibland inte riktigt vet om utredning bör inledas eller ej. Mottagningssekreterarna kan 

ibland ha en annan uppfattning än 1:e socialsekreteraren som har det slutliga avgörandet att 

besluta om att inte inleda utredning men poängterar att ”Då är det alltid bättre att utreda!”. 

Idas uttalande skiljer sig åt från Björns uttalande kring de situationer då han upplever en 
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osäkerhet inför huruvida rätt beslut har tagits, en osäkerhet inför om det egentligen var så att 

det fanns behov av stöd eller skydd för barnet. Björn säger om de situationerna:  

 

 Framförallt får du ju leva med ovissheten, ganska ofta. Om du har, utifrån en 

 anmälan, träffat någon o konstaterat att det inte finns något intresse av hjälp och stöd, 

 o finns egentligen ingen tydligare klarhet kring vad som hänt eller inte hänt, o 

 egentligen, på ett besök eller max två, verkligen ingen grundkänsla på hur ett barn 

 egentligen har det i den här familjen… O de, har man då gjort rätt bedömning, sånna 

 frågar kan man ju fråga sig. O då får man förlita sig på det, är det inte bra så lär det 

 ju komma en ny anmälan så småningom... 

 

Björn uttrycker att han får förlita sig till att om han har gjort fel bedömning, om han har 

beslutat att inte inleda utredning utan att egentligen ha någon klarhet kring hur barnet 

egentligen har det i en familj, så lär det komma en ny anmälan så småningom. Att beslut tas 

att inte inleda utredning när man anser att man egentligen inte har någon aning om hur ett 

barn egentligen har det är ett uttryck för att utredning inleds när man vet att barnet far illa, 

inte när man inte vet att barnet inte far illa. Cocozza et al. (2006) konstaterar att de 

rutinmässiga bedömningarna inte är tillförlitliga så som organiseringen av barnskydds-

processen ser ut idag. Cocozza et al. (2006) framhåller vidare att ansträngningarna måste öka 

och standardrutiner bör införas för att säkerhetsställa att utsatta barn upptäcks. Björn ser på 

det med andra ögon, han förlitar sig på att det inkommer en ny 14 kap. 1 § SoL anmälan så 

småningom om barnet far illa.   

5.4 Stärkt stöd och skydd eller en ökad tidspress som bidrar till ett svagare 

aktörsskap för barnet? 

På frågan om huruvida den lagändring som trädde i kraft 2013 enligt 11 kap. 1 a § SoL har 

påverkat bedömningsprocessen säger Angela: 

 

 Det ger ju asså en annan rättssäkerhet, för det ger som mer press, men grejen är  den 

 att vi hinner inte färdigt på två veckor, vi hinner inte göra det inom två veckor, av 

 lite olika anledningar […] men ofta gör vi saker och ting telefonledes istället. […] det 

 är en tidsfrist vi inte alltid kan hålla... nej, utav organisatoriska skäl. Vi har alltså 

 inte extra folk som bara kan fixa med förhandsbedömningar […] vi skulle vilja ha en 
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 som är ansvarig för förhandsbedömningar, för det första för att det skall bli gjort och 

 för det andra för att det skall bli en enhetlig handläggning inom bedömningarna.  

 

Angela beskriver att en konsekvens av lagändringen är att tidspressen som uppstått leder till 

att fler samtal får ske över telefon, då tidsramen upplevs som omöjlig att hålla. I samma 

mening nämner hon att lagändringen givit en annan rättssäkerhet. På vilket sätt 

rättssäkerheten har ökat framkommer inte i Angelas uttalande. Angela ger uttryck för att 

lagändringen enligt 11 kap. 1 a § SoL har bidragit med en tidsram som de inte förmår att hålla 

sig inom. Angela upplever ett behov av en mottagningssekreterare som specifikt kunde ägna 

sig åt förhandsbedömningar. Den önskan uttrycker hon två orsaker till, dels för att 

bedömningarna skall bli gjorda (inom tidsutrymmet av fjorton dagar?) och dels för att 

bedömningarna skall hanteras likvärdigt. Även Karin ger uttryck för att tidspressen som de 

fjorton dagarna innebär har givit följder för bedömningsprocessen. 

  

 Det är lite intressant det du säger. Därför att vi upplever att vi kanske inte har träffat 

 barnen i så hög utsträckning som vi gjorde tidigare, så det måste vi ta tag i igen och 

 se till att vi gör […] man nöjer sig med att prata med föräldrar och så träffar man inte 

 barn och ungdomar i samma utsträckning längre. 

 

Propositionen (2012/13:10) säger ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”, Karin säger att 

de mer sällan träffar barnen efter att lagändringen trädde i kraft. Barnen görs således mindre 

delaktiga inom bedömningsprocessen i och med lagändringen 11 kap. 1 a § SoL. Karins 

uttalande är ett uttryck för ett svagare aktörsskap för barn som en konsekvens av den 

lagändring som skett. Barnets delaktighet är det som enligt hennes utsago prioriteras bort när 

lagen och organisatoriska påfrestningar blir för stora för mottagningssekreterarna. Även Björn 

uttalar sig i linje med det Karin säger. Han poängterar att det mest blir föräldrakontakter.  

 

 Det har blivit mest föräldrakontakter, vi har reflekterat lite utifrån det, lite 

 utefter att det finns en känsla att vi har ett krav på oss att man ska träffa barnet […] 

 men den ska inte… de blir dumt om den känslan skapar, den känslan av stress skapar 

 att man per automatik bokar in barn där de faktiskt inte behövs eller när de kan bli 

 extra knepigt, för ungarna… för jag vet inte hur duktiga vi är på att skapa tydlighet 

 för barnen vad det är som händer, varför vi kommer o pratar med dom… o framförallt 

 om det inte blir någon utredning, för då kommer man in vid ett tillfälle o kan 



 

29 
 

 egentligen inte svara för hur barnet verkligen uppfattar den kontakten […] jag tycker 

 nog att det ska avvägas ganska noga om man ska träffa barnet eller inte. 

 

Björn beskriver hur han upplever en känsla av att det finns ett krav utifrån om att de borde 

träffa barnet i bedömningsprocessen, ett krav han dock inte anser skall styra deras 

tillvägagångssätt. Björn anger en anledning till varför han anser att det bör övervägas noga 

innan man träffar barnet. Han nämner att han tvivlar på hur bra de, mottagningssekreterarna, 

är på att för barnen skapa en kontext som barnen förstår. Det kan förstås som en bristande 

tillit till den egna yrkesgruppen, en bristande tro på att de kan bemöta barn på ett sätt som för 

barnen blir förståeligt och inte skadar barnen. Björn poängterar att lagändringen 11 kap. 1 a § 

SoL även den är en bidragande orsak till det svaga aktörsskapet som barnen ges:  

 

 Ska man strikt följa lagen så, vilket man då förväntas göra så är det klart att det inte 

 finns utrymme om det är mycket anmälningar, o man är få personal, eller nånting har 

 hänt.. då bokar man ju inte in ett extra möte för att på första (med föräldrarna) 

 bedöma om det här har hänt och sen boka ett nytt möte inom fjorton dar, för att 

 träffa barnet... 

 

Björn belyser det faktum att han upplever att det finns ett behov av att prioritera i 

bedömningsprocessen. Det upplevda behovet av att prioritera kan ses som ett uttryck för att 

tidspressen leder till att Björn sorterar in och sorterar ut vad som skall rymmas inom 

bedömningsprocessen. Som Johansson (2007) och Lipsky (1980) beskriver har gräsrots-

byråkrater, mottagningssekreterare, en handlingsfrihet. Denna handlingsfrihet kan ses som 

stramt hållen av lagstiftning, organisatoriska förutsättningar samt samhällets krav. 

Handlingsfriheten är således stramt hållen samtidigt som det skapas ett utrymme, en yta, där 

handlingsfriheten är stor men samtidigt begränsad av omslutande ramar. Så länge 

mottagningssekreterare håller sig inom ramen är de fria att, samt förväntas, hantera de 

situationer de möter utifrån sunt förnuft och sin förmåga att hitta lösningar. Björns uttryck 

ovan kan således ses som en konsekvens av de yrkesverksammas handlingsfrihet. En 

förutsättning för att förhålla sig till rådande lagstiftning i det här fallet är att prioritera vad 

som skall rymmas inom bedömningsprocessen. Mötet med föräldrarna ges en primär roll 

medan mötet med barnet bedöms som sekundär och utesluts därmed. Björns uttalande kan 

även ses utifrån en annan aspekt, utöver lagändringens betydelse för barnets delaktighet. 

Björn säger att de inte bokar in ett ”extra möte” för att träffa barnet då mottagnings-
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sekreterarna redan har haft ett första möte med föräldrarna för att ”bedöma om det här har 

hänt”. Mötet med barnet, barnets utsago om sina upplevelser, tankar och känslor, är det mötet 

kallas för ett extra möte. Således ges mötet med barnet en sekundär benämning även ur det 

perspektivet. Mötet med föräldrarna, anges vara det primära, då det konstateras inträffa trots 

de olika påfrestningarna så som mycket anmälningar och tidspress. Björn lägger också 

uttrycket ”bedöma om det här har hänt” i samma mening som mötet med föräldrarna. Det 

kan tolkas som att det huvudsakliga i bedömningsprocessen, att bedöma situationen, sker i 

mötet med föräldrarna. Enligt barndomssociologisk teori kan det analyseras utifrån flera olika 

aspekter; tillexempel barnets ålder och barnet som aktör (Prout & James, 1997., Halldén, 

2007). Björns uttryck för att mötet med föräldrarna är det primära medan mötet med barnen 

ses som ett extra, sekundärt, möte kan dessutom förstås genom aspekten barn som icke 

aktörer. På grund av att barn inte ses som aktiva och kompetenta subjekt vars röst är värd att 

lyssna till så ges barnet inte möjlighet till delaktighet i bedömningen. Karin är dock tydlig 

med att lagen skall följas, hon säger att: ”Vi har ju den lag vi har så då får man ju hålla sig 

till det tycker jag.” Enligt den bild som framkommit utifrån de uttalanden som mottagnings-

sekreterare i denna studie givit så har lagförändringen påverkat bedömningsprocessen. 

Processen har påverkats på så vis att fler bedömningar sker under tidspress som bidrar till att 

det blir färre träffar, att fler samtal sker telefonledes samt att mottagningssekreterare träffar 

barnen i en allt mindre utsträckning.  

  Ida däremot resonerar utifrån ett barn- och familjeperspektiv på frågan hur hon ser på 

lagändringen 11 kap. 1 a § SoL och bedömningsprocessen:  

 

Jag tycker nog det är rätt bra […] om det har varit någon sån där enskild händelse 

 […] så kommer vi ännu in när det fortfarande är aktuellt. Så hinner det inte gå tre 

 veckor, så man har hunnit sluta prata om det hemma. Kanske. Utan att vi faktiskt är 

 med.. och, om ett barn berättar något för nån, hos en skolsköterska eller så… så 

 händer det något ganska omgående. Tänker jag. 

 

Ida ser således vinster med den mer pressade tidsramen som lagen skapat. Vinsterna ser hon 

inte utifrån sig själv som mottagningssekreterare, utifrån organisationen, utan för barnet och 

familjen som med rådande lagstiftning snabbare blir mötta i sin situation. I lagändringen 11 

kap. 1 a § SoL har det även lagts till att mottagningssekreterare skall genomföra en omedelbar 

skyddsbedömning av barnets skyddsbehov utifrån den 14 kap. 1 § SoL anmälan som kommer 

till deras kännedom. Även den förändringen i lagen har trätt i kraft med syfte att stärka stödet 
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och skyddet för barn. Karin säger: ”[…] numera gör vi en skyddsbedömning… ehh, å det gör 

vi direkt nu, och då skriver vi egentligen bara att LVU-förhållanden föreligger inte, för det 

gör de ju i regel inte..”. Utifrån Karins uttalande om skyddsbedömningen, som hon beskriver 

som något som görs genom att de ”bara” skriver att LVU-förhållanden inte föreligger, ges 

inte någon vidare beskrivning av huruvida ökat skydd och stöd har tillkommit för barnen. 

5.4.1 Föräldra- eller barnperspektiv? 

Angela ser inga risker med att inte göra barnet delaktig under bedömningsprocessen utan 

lyfter istället upp riskerna med att göra barnet delaktig. Hon konstaterar att hon oftast inte 

tycker att man ska involvera barnet i ett så pass tidigt stadie som i bedömningsprocessen: 

 

 Nja, det kan ju bli oerhört svårt alltså […] det ju bra om man kan jobba i samtycke 

 och involvera barnet så mycket som möjligt, men, jag tycker inte man ska involvera 

 barn, inte i ett tidigt stadie när man vet för lite. Ofta börjar jag prata med 

 vårdnadshavarna […] man kan sätta barnet i en oerhört svår situation om man tar för 

 snabba kontakter med barnet, just under förhandsbedömningen, för att man liksom.. 

 man vispar ju upp… man måste berätta vem man är och varför man frågar och varför 

 man träffas och det kan naturligtvis va hur relevant som helst men det måste det oftast 

 inte va i förhandsbedömningen. 

 

Angela poängterar att hon tycker det är lika viktigt att inte involvera det äldre barnet som det 

yngre barnet i bedömningsprocessen och menar genom följande citat att föregående citat 

gäller både yngre och äldre barn. 

 

 Innan man börjar involvera barnet skall man ha pratat med vårdnadshavarna och 

 man ska ha någorlunda klart för sig vad för område det rör sig om, för det blir 

 bättre information till barnet när man pratar med barnet, och det gäller stora barn 

 också, för stora barn blir precis lika oroliga... 

 

Angela nämner ”information”, ”informera” och ”berätta för” vid flertalet tillfällen när hon 

talar om barnets delaktighet. Att barnet skall ges utrymme att berätta, att barnet skall få prata 

och delge sina tankar och känslor är inget som kommer upp när jag frågar om delaktighet. 

Den barndomssociologiska teorin syftar till att värna om barns rättigheter. Barns rättigheter 

kan i det här sammanhanget tolkas som rätten att slippa agera eller som rätten att ges 
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möjlighet att agera som aktiva och kompetenta subjekt. Det Angela ger uttryck för kan förstås 

som att barnet skall få slippa och på så vis hållas utanför bedömningsprocessen. Inom den 

barndomssociologiska teorin råder det ett synsätt på barn som aktiva subjekt som interagerar 

med omvärlden, ett aktörsperspektiv på barn. Att se barn som aktörer innebär inte enbart att 

barn skall ha rätt till att ta del av information om vad som händer runt omkring dem. Ett 

aktörsperspektiv innebär att barn skall ges utrymme och möjlighet att berätta om sina 

upplevelser, delge sina tankar och ge uttryck för sina känslor. Utifrån barndomssociologisk 

teori är det Angela ger uttryck för motsatsen till att inta ett aktörsperspektiv för barn. Enligt 

Östberg (2010) innebär det, när barn inte görs delaktiga, en påtaglig risk för att situationer 

runt barn inte bedöms vara i behov av utredning. Att höra föräldrar men inte barn följt av att 

göra bedömningen utifrån föräldrarnas utsagor leder till att barn, trots att de kan ha en annan 

upplevelse än föräldrarna, inte får möjlighet att delge den. Barnens upplevelse bedöms 

åtminstone inte ha någon betydelse för bedömningen. Angela säger att hon i ett senare skede, 

efter bedömningsprocessen, anser att det är viktigt att berätta för barnet att vuxna jobbar för 

att göra det bättre för barnet. Hon menar då att barnets rätt till information, för att skapa sig en 

uppfattning om sin kontext, blir viktigt. Angela beskriver på följande vis hur hon anser att 

man bör göra barn delaktiga på rätt sätt i den process som följer efter bedömningsprocessen: 

 

 Vi kanske gör det för stort för barnet, för barnet är mitt i sitt […] asså det är ju ett 

 övergrepp i sig när vi lägger våra vuxenproblem på barnet va, och att göra 

 barnet delaktigt kan vara vårt vuxensätt att slippa ansvar. Så jag kan säga till ett barn 

 att jag tror att det här ska du inte överhuvudtaget behöva bry dig om, att dina 

 föräldrar bråkar med varandra, det är ett vuxenproblem, det ska dom reda ut, då har 

 jag gjort barnet delaktigt och samtidigt avlastat det […] och är väldigt tydlig med att, 

 du, det är du som är barn och du ska inte behöva bry dig om din mamma är rädd 

 eller inte för mamma och pappa behöver reda ut det själva […] då har jag gjort 

 barnet  delaktig, o samtidigt har jag gjort det på rätt sätt. 

 

Angela målar upp en bild över hur man enligt henne bör göra barn delaktiga, hur man bör 

prata med barn. I hennes bild målas det upp ett scenario där mottagningssekreteraren berättar 

för barnet att det handlar om vuxenproblem och att barnet inte ska behöva bry sig om det. I 

hennes bild målas det inte upp ett samtal där barnet ges möjlighet att ge uttryck för sina 

upplevelser. Det går att förstå Angelas uttryck som ett sätt att skydda barnet från att inte bli 

utsatt för det övergrepp som det för ett barn innebär när vuxna lägger sina vuxenproblem på 
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barnet. Något som kan förstås i ljuset av den problematisering som Näsman (2004) gör av den 

barndomssociologiska teorin där hon konstaterar att man i och med att inta ett starkt 

aktörsperspektiv på barn skjuter ansvaret från föräldrar till kompetenta barn. Angela 

poängterar sin skepticism inför att göra barnet delaktigt i bedömningsprocessen, än en gång, i 

termer av aktsamhet: ”I rätt många av mina förhandsbedömningar har jag inte ens träffat 

ungarna, nej, nej… man får inte alltid träffa barnet va, och ska man träffa barnet får man ju 

verkligen akta sig vad man säger, hur man drar snacket va”. Uttalandet kan sättas i relation 

till Mattssons (2002) problematisering av barnets bästa. För att tillämpa och förhålla sig till 

barnets bästa krävs det att man hör barnet under förfarandets gång. Barnets intressen kan 

bestämmas först när barnet fått komma till tals och uttryckt sin mening, vilket innebär att 

barnets bästa omöjligt kan tillämpas och uppnås utan att barnet görs delaktigt samt får 

uttrycka sin röst. 

 Karin menar att det är en bedömning i sig om man skall göra barnet delaktig i 

bedömningsprocessen: ”Nej, nej, inte alltid. Det är en avvägning. Det är också en 

bedömningsfråga […] Det beror ju på, det beror ju på vad som kommer fram när man träffar 

föräldrarna eller pratar med dem” Vilket innebär att det intryck föräldrarna ger mottagnings-

sekreteraren blir en del i bedömningen av om barnet skall göras delaktigt eller ej. Karins 

uttalande är ett exempel på att barnet inte ses som en aktör som oberoende av andra skall ges 

möjlighet till aktörsskap. Barnets delaktighet blir på så vis inte villkorslöst utan beroende av 

hur mottagningssekreterarna upplever föräldrarna i ett första skede. Jobe & Gorin (2011) 

konstaterar i sin studie att det mest effektiva sätt att främja och skydda mänskliga rättigheter 

för utsatta barn är genom att skapa en relation av tillit. Barnen vill vara delaktiga i processen 

och uppleva att socialsekreterare skapar förutsättningar för relationsskapande dem emellan. 

Barnen beskriver hur de inte berättar om sin utsatthet på grund av rädsla, skam och bristande 

tillit. Så som Angela och Karin i ovanstående citat resonerar kring hur de arbetar matchar hur 

barnen i Jobe & Gorin’s (2011) studie beskriver sina upplevelser av mötet med socialtjänsten. 

Skillnaden är att Angela och Karin argumenterar för varför det bör vara på det viset medan 

barnen uttrycker en önskan om att det vore på ett annat sätt. Barnen uttrycker en önskan om 

att göras delaktiga, en önskan om att socialtjänsten skulle möjliggöra för dem att våga berätta 

om sin utsatthet (Jobe & Gorin, 2011).   

Karin poängterar även att hon anser att hon i de fall hon vet att utredning skall inledas 

inte ser behov av att tala med barnet i bedömningsprocessen. ”Jag kan också tycka att är jag 

säker på att jag ska inleda en utredning utifrån det som kommer fram så behöver jag ju inte 

träffa barnet”. Karins uttalande kan förstås som att hon menar att barnet kan göras delaktigt i 
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ett senare skede istället. Risken med det, som går i linje med det Lipsky (1980) redogör för, är 

att eftersom gräsrotsbyråkraten inte är en del av hela vårdkedjan inte heller kan kontrollera 

utfallet av sina handlingar/beslut. Vilket innebär att tanken om huruvida barnet skall göras 

delaktigt eller ej hänförs vidare till nästa instans/person i vårdkedjan, barnets aktörsskap blir 

då beroende av handlingar och beslut som inte gräsrotsbyråkraten i bedömningsprocessen har 

mandat eller kontroll över. Ida däremot redogör för en annan syn på barns delaktighet. Ida 

tycker att det är en av de viktigaste sakerna, att man ska träffa barnet. Hon resonerar även 

kring risken med att enbart träffa barnet tillsammans med sina föräldrar:  

 

 Jag tycker absolut att man ska träffa barnet! Jaa, det tycker jag är bland det allra 

 viktigaste. Dom ska få komma till tals […] Jag tycker det är viktigt. Och man kan inte 

 säga allt om mamma och pappa är med […] Det är ena grejen med BBIC, som vi har, 

 å nästan alla kommuner har, att barnet skall få komma till tals, skall få större plats. 

 Det är väldigt tydligt och det är viktigt. 

 

Det som Ida säger kan förstås som ett uttryck för ett starkt aktörsperspektiv på barnet i 

bedömningsprocessen, ett starkt aktörsperspektiv genom att hon tillskriver barnet rätten att 

komma till tals. Ida poängterar att det är så hon tolkar BBIC, som att det tydligt syftar till att 

barnet skall ges utrymme till delaktighet. Ida beskriver samtidigt att hon tycker det är svårt, 

att hon möter utmaningar i arbetet: ”Får man inte prata med dem (barnen) själv, utan bara 

får träffa dom med föräldrar så är det svårt […] Aa, endel barn får man inte ur nånting, det 

går inte, dom pratar om Uno-spelet i evigheter men så fort man frågar så där, vad brukar du 

och mamma göra ihop, så tzzzit (blir barnen tysta)”. Ida beskriver även vad hon menar kan 

upplevas som svårt: 

 

 Föräldrar vill skydda familjen, sin familj, föräldrarna påverkar barnen istället. Att 

 barnen inte får säga vad dem vill, så även om man träffar dem själva säger dom 

 ordagrant vad mamma och pappa säger (suckar) och det är inte säkert dom går med 

 på att man träffar dom själva […] o träffar vi dom utan att föräldrarna vet om det så 

 kan dom bli väldigt upprörda sen. 

 

Ida säger att det, trots den upplevda utmaningen, inte finns någon fundering kring hur 

utmaningar skall hanteras. Ida menar att man till föräldrarna: ”Förklarar, att det är så man 

gör och det handlar om att skydda barnet. Försöker få dom att förstå att vi är rädda om den 
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här, henne/honom, att det är deras barn vi är rädda om.” Ida ger uttryck för ett villkorslöst 

aktörsperspektiv på barnet, där barnet skall ges utrymme och möjlighet till delaktighet genom 

att få delge sina tankar, känslor och upplevelser oberoende av vad föräldrarna ger 

mottagningssekreterarna för intryck. Utifrån den barndomssociologiska teorin kan Idas 

uttryck ses i ljuset av teorins ståndpunkter om aktörsskap för barnet, för barns rättigheter. 

Cecilia resonerar kring att inta ett aktörsperspektiv på barn genom att beskriva att hon 

upplever att det är så man ska tänka i dag:   

 

 De är ju ganska genomsyrat, att det är så man ska tänka nu. Sen har det ju inte 

 alltid vart så, så det har blivit en jättestor skillnad, men det tänker jag, att det kanske 

 har blivit en stor skillnad i samhället överhuvudtaget. Barn på 50-talet är kanske inte 

 lika som barn nu, eller så.. men det är väll klart, det är ju jätte viktigt att man får 

 möjlighet att komma till tals o att man får chans att säga sitt. 

 

Tidigare forskning (se t.ex. Östberg, 2010., Eriksson, 2009., Jobe & Gorin, 2011., Cocozza et 

al., 2010) ger på olika vis uttryck för att barnavårdsarbetet ofta är vuxencentrerat, att barnen 

hamnar i skymundan, att föräldrarna blir huvudroll i processen. Karin beskriver vad hon 

tycker är särskilt viktigt under bedömningsprocessen, att ta hänsyn till och uppnå: 

 

Det jag tycker är viktigt att uppnå, det är att föräldrarna när de lämnar oss har känt 

 att de har fått ett gott bemötande, vi behöver inte vara överens, men de ska känna att 

 de har blivit lyssnade på, blivit respekterade och efteråt skall säga att ja, dom var 

 hyggliga, ja det var ett bra bemötande helt enkelt. Det tycker jag är jätte viktigt. 

 

Med Karins uttalande om vad hon anser är det viktigaste att uppnå under 

bedömningsprocessen ges ett exempel på att föräldrarna och bemötandet av föräldrarna är det 

som hamnar i fokus. Cecilia uttrycker ett annat mål med bedömningsprocessen: ”Det är ju 

barnskydd, det är ju det i grunden tänker jag”, som är viktigast under bedömningsprocessen 

av en 14 kap. 1 § SoL anmälan. Cecilia formulerar i det sistnämnda citatet ett mål som kretsar 

kring barnet och barnets skydd, hon poängterar att i grunden är barnskyddet det viktigaste att 

uppnå. Karin ger istället uttryck för ett mål som kretsar kring föräldrarna och deras upplevelse 

av att vara en del av bedömningsprocessen. ”Vi har inte bara ett barn i centrum utan vi har ju 

också föräldrar i centrum”, konstaterar Angela som något hon tycker är viktigt att inte 

glömma.  
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5.5 Sammanfattning av resultat  
Återkommande i alla intervjuer är att intervjupersonerna på något vis ger uttryck för den 

komplexitet som bedömningsprocessen innebär. De något äldre intervjupersonerna poängterar 

att de på grund av arbetets komplexitet anser att man varken bör vara för ung eller 

nyutexaminerad när man arbetar med bedömningar av 14 kap. 1 § SoL anmälningar. I denna 

studie har det givits exempel på ålderns betydelse genom uttryck som kan tolkas som att 

tröskeln för när skydd skall bedömas som behövligt är högre ju äldre barnet är. Det har 

dessutom givits uttryck för att ärenden med yngre barn oftare bedöms utifrån föräldrarnas 

förmåga medan man med äldre barn fokuserar på och förutsätter att det handlar om den unges 

beteendeproblematik.   

 Återkommande i alla intervjuer har varit att magkänslan, en känsla i kroppen, en 

känsla i rummet är något som påverkar huruvida ett barns situation bedöms vara i behov av 

utredning eller ej. Magkänslan har ordagrant benämnts som ett bedömningsinstrument när 

frågan har ställts huruvida mottagningssekreterare använder sig av riskbedömningsinstrument 

eller andra verktyg i sina bedömningar. Magkänslan har även nämnts av intervjupersonerna i 

samband med att de har sagt att det är svårt att sätta fingret på vilka indikatorer som avgör 

huruvida utredning skall inledas eller ej. De har då beskrivit hur de får en magkänsla, i mötet 

med föräldrarna, som säger dem något om situationen och som på så vis hjälper dem att göra 

bedömningen.  

 Ett återkommande första svar från intervjupersonerna var att de inte ansåg att den 

lagändring som trädde i kraft i januari 2013, 11 kap. 1 a § SoL, hade påverkat deras arbete 

något nämnvärt. Dock nämner majoriteten av intervjupersonerna en upplevd tidspress som har 

ökat i och med lagändringen. Vissa beskriver att tidspressen pressar dem så hårt att de inte 

hinner genomföra bedömningarna inom de 14 dagar som lagen kräver. Intervjupersonerna 

beskriver vad tidspressen har inneburit för bedömningsprocessen och vilka konsekvenser 

lagändringen således har givit; de träffar barnen i en mindre utsträckning än tidigare och fler 

samtal med föräldrar sker telefonledes. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att de inte 

anser att barnen skall göras delaktiga redan i bedömningsprocessen. Några av de anledningar 

som intervjupersonerna nämner är att det för barn rör upp mycket tankar och känslor ifall man 

involverar dem, att barnen inte skall ta ansvar för det som är vuxenproblem, att 

mottagningssekreterare inte är bra på att skapa en förståelig kontext för barnen om de 

involverar dem samt att barnen (ifall beslut tas att inleda utredning) kan göras delaktiga 

senare i processen istället. Flera intervjupersoner beskriver att det som påverkar huruvida de 

träffar barnet eller inte är vilket intryck föräldrarna ger. Det innebär således att barnens 
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delaktighet inte är villkorslöst utan beroende av mottagningssekreterares intryck av 

föräldrarna vid första mötet, efter inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan.  

6. Avslutning 

Detta sista avsnitt inleds med en kort sammanfattning av studien. Därefter följer en 

slutdiskussion där jag presenterar mina avslutande reflektioner som väckts i och med studien. 

6.1 Sammanfattning av studien 

Empirin till denna kvalitativa studie har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med 

fem stycken verksamma mottagningssekreterare från fyra olika kommuner i två olika län i 

södra Sverige. Syftet var att med studien utveckla en ökad förståelse för den bedömnings-

process som inom socialtjänsten följer efter inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan. 

Frågeställningarna var: Hur resonerar mottagningssekreterare om vad som påverkar 

bedömningen efter inkommen 14 kap. 1 § SoL anmälan? Hur resonerar mottagnings-

sekreterare om barns delaktighet i bedömningsprocessen? Har ett starkare stöd och skydd för 

barn genererats i och med lagändringen, 11 kap. 1 a § SoL? Resultatet har analyserats utifrån 

barndomssociologisk teori (Prout & James, 1997) samt Lipskys (1980) teori om gräsrots-

byråkrater.  

6.2 Slutdiskussion 

Sveriges riksdag godkände 2009 Lissabonfördraget, vilken innehåller barnkonventionens 

artikel 24 om barnets bästa. Sedan 2006 har majoriteten av alla kommuner i Sverige införlivat 

BBIC. I uppstarten av denna studie trodde jag inte att svaren skulle vara så återkommande, att 

bilden så tydligt skulle växa fram. Bilden av barn som undanskymda av sina föräldrar, bilden 

av barns delaktighet som icke villkorslöst. Bilden av barn i en beroenderoll till vuxna med 

tolkningsföreträde, vuxna som kan missbruka beroenderollen.   

 Inför denna studie läste jag propositionen 2012/13:10,”Stärkt stöd och skydd för barn 

och unga” löd det. Jag tänkte att man hittat sätt att stärka barnens ställning och öka barnens 

rättssäkerhet. Resultatet visar hur det har skett förändringar i och med lagändringen. Barnets 

position har dock inte stärkts i led med den intention som fanns i och med lagändringen. 

Istället riskerar barn att deras möjlighet till aktörsskap och delaktighet ges en sekundär och 

bortprioriterad roll i bedömningsprocessen som nu präglas av en mer pressande tidsram. En 

intervjuperson säger: ”Vi har ju den lag vi har så då får man ju hålla sig till det […]”. Lagar 

som inte utformas så att de speglas av den intention som förelåg behöver mottagnings-
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sekreterare som tar vara på den yta av handlingsfrihet som råder. Mottagningssekreterare som 

inte tar vara på den handlingsfrihet som råder behöver lagar som lyckas utformas så att de 

speglas av intentionen med lagen. Välformulerade propositioner ger inte utsatta barn 

möjlighet till delaktighet och rättssäkerhet när lagen erbjuder tolkningsmöjligheter och 

mottagningssekreterare inte tar vara på sin handlingsfrihet. 

 Samtliga intervjupersoner uttrycker att de använder sin magkänsla som ett instrument 

för bedömning under processen. Magkänslan är en högst individbunden metod, med det 

menar jag att magkänslan skiljer sig åt individer emellan. En tanke, enligt mig, värd att 

reflektera kring är huruvida detta resultat kan stå för något allmänt förekommande? Det är 

troligt att resultatet som visar att magkänslan används som bedömningsinstrument är ett 

utbrett fenomen då det är återkommande hos dessa mottagningssekreterare trots den bredd de 

representerar i ålder, yrkeserfarenhet, organisatoriska förutsättningar osv. Mottagnings-

sekreterarna har svårt att sätta fingret på vilka indikatorer som påverkar huruvida de beslutar 

om att inleda utredning eller ej. Det enda som alla intervjupersoner sätter ord på är just 

magkänslan. Att magkänslan är ett verktyg som tillämpas innebär att bedömningar av 14 kap. 

1 § SoL anmälningar präglas av individuella uppfattningar. Likväl som att forskningsstudier 

präglas av forskarens förförståelse kan det presenterade resultatet förstås som att bedömnings-

processen inom socialtjänsten präglas av mottagningssekreterares förförståelse, i den mening 

att man förstår magkänslan som en del av en individs förförståelse. Vad innebär det att 

bedömningsprocessen påverkas av ett så individuellt bundet och icke vetenskapligt verktyg 

som magkänslan? Finns det inte några mer tillförlitliga verktyg för att göra den komplexa 

bedömning som det innebär att bedöma barns eventuella utsatthet? Är mottagnings-

sekreterares användning av magkänslan den säkraste metoden för att undvika riskerna med att 

inte upptäcka utsatta barn? Frågorna man kan ställa sig utifrån det presenterade resultatet är 

många. 

 Det är med hjälp av de fem intervjupersonernas utsagor som det blir möjligt att 

resonera kring den större kontext som dessa individer verkar inom. Den kontext jag syftar till 

påverkas av samhällsstrukturer, organisatoriska förutsättningar och alla som har tolknings-

företräde. Jag upplever att teorin om gräsrotsbyråkrater är relativt uttömd för det här syftet 

och forskningsfrågorna. För vidare tillämpning anser jag att det behövs fler analysredskap för 

att utveckla den analys som har presenterats. En möjlig väg är att applicera organisationsteori 

för att studera fenomenet ur den dimensionen. Fortsatta studier inom det här området, är 

forsknings samt samhällsrelevant ur flera aspekter. Under arbetet med denna studie 
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uppdagades det hur socialtjänsten brister i hanterandet av inkomna 14 kap. 1 § SoL 

anmälningar. I DN kunde man 2014-04-23 läsa att:  

 

 Socialtjänsterna bortser från barnperspektivet och barnens behov av skydd. […] Det 

 är mycket allvarligt, men tyvärr inte ovanligt. […] Det är inte rättssäkert att vara 

 barn i dag. Inte ens om det finns en anmälan om att man blir illa behandlad. 

 

Den kritik som riktats mot socialtjänstens hanterande av och agerande vid misstanke om barns 

utsatthet är högst allvarlig och oroväckande. Det är viktigt att inte fastna vid vad som inte har 

gjorts utan att finna vägar för att reducera riskerna och öka skyddet för barn. Genom vidare 

forskning är det möjligt att upptäcka och utveckla möjligheter för att skapa ett tryggare 

samhälle för barn att växa upp i, ett samhälle som prioriterar barns behov av skydd, som låter 

barnperspektivet ha en primär roll i alla beslut och ageranden. Mottagningssekreterare är 

förvisso de som genomför bedömningarna men det innebär inte att de är de enda ansvariga för 

de misslyckanden som skett. Mottagningssekreterare är inte heller de enda ansvariga för att 

förändra, utveckla och skapa godare förutsättningar för att utsatta barn skall höras, ges 

delaktighet i sina liv, mötas utifrån sina behov och på så vis tryggas. Alla, förutom de utsatta 

barnen, bär ett ansvar för det samhälle vi lever i, det samhälle vi konstruerar. Det här 

resultatet speglar hur vi, alla vuxna med tolkningsföreträde, konstruerar fenomen i vårt 

samhälle. Det är hög tid att konstruera ett samhälle som ser barn som de kompetenta individer 

de är, ett samhälle där det är rättssäkert att vara barn. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 Allmänna inledande frågor 

Presentera mig själv och studien lite kort 

- Vad har du för tjänst här, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

- Hur länge har du arbetat här? 

- Har du arbetat som socionom tidigare, med vad och hur länge? 

 Bedömningsprocessen 

- Kan du beskriva hur processen ser ut när en 14 kap. 1§ SoL anmälan om barn har 

inkommit till er, fram till det att beslut tagits om utredning skall inledas eller ej?  

- Finns det några indikatorer ni ser efter i anmälan eller bedömningssamtal med 

föräldrar eller barn, som påverkar huruvida utredning inleds eller inte? 

- Har ni några riskbedömningsinstrument, riktlinjer eller andra dokument att tillgå under 

bedömningsprocessen? 

- Vad anser du är viktigt under bedömningsprocessen, att ta hänsyn till eller att uppnå? 

 Lagförändring 

Det skedde förändringar i lagen i januari 2013. En bedömning av om barnet är i behov av 

omedelbart skydd samt beslut om huruvida utredning skall inledas eller ej inom 14 dagar.  

- Har tillägget i lagen påverkat ert tillvägagångssätt under bedömningsprocessen på 

något vis?  

- Har tillägget i lagen påverkat barnets position under bedömningsprocessen på något 

vis? 

 Barnet i processen 

- Hur tänker du kring olika sätt att göra barnet delaktigt under processen, fördelar och 

nackdelar? (T.ex. att träffa barnet enskilt, tillsammans med föräldrarna eller att enbart 

träffa föräldrarna under själva bedömningsprocessen) 

- Upplever du några fördelar och/eller eventuella risker med att ha ett aktörsperspektiv 

på barn i bedömningsprocessen hos socialtjänsten?  

 Avslutning 

- Finns det något kring bedömningsprocessen, barnets position eller den lagändring vi 

pratat om som du vill tillägga? Som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 
Hej, Du framtida intervjuperson! 

 

Mitt namn är Sara Hanzaz och jag skriver mitt examensarbete på Linnéuniversitetets 

Socionomprogram i Växjö denna 6:e termin.  Jag hör av mig till dig i jakt på lämpliga 

yrkesverksamma inför mina intervjuer. Därför har du fått detta mail, för att jag önskar 

att just du skulle vilja delta i denna intervjustudie. Att delta kommer innebära att ta 

emot mig för en intervju vid ett tillfälle, intervjun kommer att ta cirka 1 timme.   

 

Det här informationsbrevet är till för att ge dig en uppfattning om varför jag vill 

intervjua just dig, vad min studie syftar till samt för att förbereda dig inför att jag inom 

en snar framtid kommer att försöka nå dig igen med en undran om du vill deltaga i 

studien.  

 

Mitt examensarbete syftar till att få en ökad förståelse för bedömningsprocessen efter 

inkommen 14 kap. 1§ SoL anmälan. Hur ni som är yrkesverksamma socialsekreterare 

resonerar kring den specifika processen från det att anmälan inkommit tills att beslut 

om eventuellt inledande av utredning tagits. Studien kommer att utgå ifrån vissa teman 

så som barnets roll i processen samt den lagändring som trädde i kraft förra året, 11 

kap. 1a § SoL.  

 

Du som deltar kommer att få dina personliga uppgifter, namn och kommun du verkar 

inom, konfidentiellt behandlade samt ha rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

under processen. All transkriberad empiri från intervjuerna kommer att förstöras efter 

att examensarbetet är examinerat och godkänt.  

 

Tack för att Du tog dig tid att ta del av informationsbrevet om min studie. Varje enskild 

intervjuperson som väljer att delta är betydelsefull för examensarbetet och min 

möjlighet att lyckas genomföra den studie som jag önskar. Ni sitter på den kunskap och 

de erfarenheter jag söker! 

 

Jag nås på nedanstående mobilnummer och mailadress, ni är varmt välkomna att höra 

av er till mig med följdfrågor.  

 

Sara Hanzaz 

0737****** 

sh*****@student.lnu.se 

 


