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ABSTRACT  

Authors: Maja Blanck & Sandra Damsjö  

Supervisor: Peter Hultgren 

Title: The power to choose clients - A study about the imbalance of power regarding 
the collaboration around children with mental illness from the perspective of school 
counsellors and social service workers.  

The purpose of this study was to examine the school counsellors and social service 
workers experience of how the child psychiatry manage their authority in the 
collaboration concerning children with mental health problems. The study was 
conducted using qualitative interviews with school counsellors, social service workers 
and one former employee of the Swedish child psychiatric care.  

Our results are divided into two themes: Collaboration and distribution of 
responsibility and Children who fall between the cracks. Examples of groups of 
children who according to our study are at risk of falling between the cracks are those 
who apart from mental issues have substance abuse issues or social issues, those 
whose parents are in a child custody dispute, children who are acting out and children 
with self-harm issues. The study also reveals that it's easier for children whose parents 
are active and knowledgeable to get help from the child psychiatric care and that it's a 
requirement for both parents and children to be highly motivated. 
  
There are established social hierarchs between agencies who partake in collaboration 
regarding children with mental illness. The child psychiatry have a higher status than 
the social services and the school and therefore greater power to steer the 
collaboration in a way that benefits the organisations own interests. The structure of 
the Swedish child psychiatric care is founded in a way that benefits the sorting of 
clients through the requirement of diagnoses and the will to sort out the psychic 
problems from the social. 
 
Our conclusions with the study is the way that children with mental illness are 
categorized and where the child is referred is mainly because of a broad conception 
that Abbott (1981) could describe where the mental issues are considered as "pure" 
and the social issues are considered "impure". 
 
 
 
 
Keywords: collaboration, child psychiatric care, mental illness, social service 
workers, power, new institutionalism, profession theory. 
 
Nyckelord: samverkan, BUP, psykisk ohälsa, socialsekreterare, skolkurator, makt, 
nyinstitutionalism, professionsteori.  
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1 Inledning  
Under vår praktik som socionomstudenter inom socialtjänstens barn- och familjeenhet 

uppmärksammade vi båda att det fanns en problematik i samverkan kring barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa. Det uppstod en frustration hos socialsekreterarna när 

barn de remitterade till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) inte fick den hjälp som 

de efterfrågade. Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialiserad sjukvårdenhet och 

ett expertorgan i frågor om barns psykiska hälsa. BUP anser sig därför besitta en 

högre grad av kunskapsmässig auktoritet jämfört med både skola och socialtjänst. 

Denna maktobalans kunde vi se exempelvis i fall där barn som socialtjänsten ansåg 

behövde psykiatrisk vård inte blev mottagna som patienter hos BUP. Istället blev 

barnen fall hos socialtjänsten, ofta utan en tydlig förklaring. Vi bestämde oss för att 

undersöka samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa utifrån socialtjänstens 

och skolans perspektiv med fokus på BUP:s möjlighet att välja bort klienter. I det 

första kapitlet redovisas bakgrunden till problematiken vi vill belysa i studien. Här 

formuleras även syfte, frågeställningar och avgränsningar. Därefter kommer en 

disposition av uppsatsens olika delar. 

 

1.1 Problembakgrund 
1.1.1 Ökad psykisk ohälsa bland unga 

I en rapport från Socialstyrelsen framkommer att barns och ungdomars psykiska 

ohälsa1 har ökat under 1990- och 2000-talet och fortsätter att öka. Det finns inget klart 

svar på varför ohälsan ökar men i rapporten görs det tydligt att det är viktigt att 

uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och ungdomar tidigt. Även lindriga psykiska 

problem kan förvärras utan behandling och all psykisk ohälsa kan få allvarliga 

konsekvenser på sikt. De som drabbas kan få det svårt att sköta skolarbete, etablera 

sig på arbetsmarknaden och knyta relationer vilket innebär lidande för den enskilde. 

Psykisk ohälsa utvecklas mot att bli ett allt större samhällsproblem eftersom dessa 

ungdomar hamnar utanför samhället och får det svårt att ta sig in igen (Socialstyrelsen 

2013a). 

1 I uppsatsen kommer vi använda Socialstyrelsens benämning av psykisk ohälsa vilket inkluderar allt från 
lindrigare psykiska besvär som oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression. 
Psykisk ohälsa kan alltså innefatta allt från lättare besvär som oro och ångest till allvarligare former av psykisk 
sjukdom eller funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2013a).  
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1.1.2 Oklar ansvarsfördelning 

En aktör som tydligt märkt av det förändrade hälsoläget är organisationen BRIS 

(Barnens Rätt i Samhället) som i sin årsrapport 2012 uppvisar att organisationens 

kontakter med barn med psykisk ohälsa har ökat. Rapporten tar även upp den 

otydlighet som uppkommer på grund av oklar ansvarsfördelning mellan de berörda 

verksamheterna som skola, vårdcentral, socialtjänst och BUP. Enligt BRIS finns det 

stora brister i kommunernas och landstingens arbete med samverkan kring insatser för 

barn och unga som mår psykiskt dåligt.  

 

Den växande psykiska ohälsan hos barn och unga har skapat ett ökat tryck på vården. 

I en överenskommelse med regeringen 2007 åtog sig SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) att undersöka förutsättningarna för en förstärkt vårdgaranti som innebär att 

landstingen får ett stadsbidrag om väntetiderna till barnpsykiatrin hålls nere 

(Socialstyrelsen 2013a). SKL kom fram till att samordningen för barn- och 

ungdomspsykiatrin såg olika ut i olika landsting och att ansvarsfördelningen mellan 

de berörda verksamheterna var oklar vilket medför en risk för att barnperspektivet 

tappas bort, att barn faller mellan stolarna och att föräldrar tvekar att söka hjälp för 

sina barn då de inte vet vart de ska vända sig. Det beskrivs även att BUP på många 

platser fungerar både som specialistvård och generell hjälp för lättare psykisk ohälsa 

vilket innebär en hög belastning för verksamheten (SKL 2012). 

 

1.1.3 Första linjen 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012) uppmärksammade i undersökningen som 

beskrivs ovan att det saknas ett tydligt system med första instanser för barn som har 

eller riskerar att få problem med psykisk ohälsa. Första linjen syftar till att utveckla en 

verksamhet med uppgift att som första instans ta emot barn, ungdomar eller familjer 

som söker hjälp på grund av psykisk ohälsa. Motivet är att förebygga utveckling av 

allvarligare problematik men även avlasta verksamheterna på specialistnivå för att öka 

tillgängligheten och förutsättningarna för spetskompetens. Första linjen ska kunna 

identifiera olika former av problematik, göra enklare utredningar av lätt till medelsvår 

psykisk problematik och behandla lindrigare former av psykisk ohälsa. De ska även 

kunna identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt kunna remittera vidare 

till rätt instans (SKL 2012). 

   (67) 
 

6 



  

 

1.1.3 BUP:s högre maktställning  

Camilla Blomqvist (2012) skriver i sin avhandling ”Samarbete med förhinder- om 

samarbete mellan BUP, socialtjänst och skola” att alla som vänder sig till BUP inte 

bedöms ha rätt till insats. En insats beviljas enbart om barnet bedöms ha 

barnpsykiatriska problem och de professionella på BUP har makten att avgöra om 

barnet ska erbjudas en insats. Barnpsykiatrin har alltså möjlighet att välja sina 

patienter och i takt med att verksamheten specialiseras blir kriterierna både för att bli 

antagen till behandling och utredning allt snävare. Försvårande för samverkan mellan 

skola, socialtjänst och BUP är enligt Blomqvist (2012) BUP:s högre hierarkiska 

position och kunskapsanspråk samt deras ovilja att arbeta med ärenden där det också 

ingår en social problematik. Detta snäva synsätt på barnens problematik motverkar en 

helhetssyn på barnens situation.  

 

1.2 Problemformulering 
Det finns en problematik i de ojämna maktförhållandena mellan verksamheterna. BUP 

har till skillnad från skola och socialtjänst möjligheten att välja klienter och stänga 

andra ute. BUP har inte heller samma skyldighet eller behov av att kommunicera och 

samarbeta med andra verksamheter kring barnen som skola och socialtjänsten har. 

Hur BUP hanterar den maktobalans som finns blir avgörande för hur samverkan kring 

barn med psykisk ohälsa fungerar.  

 

Samverkansproblematiken tillsammans med det vi tidigare nämnt om ungdomars 

ökade psykiska ohälsa, den otydliga ansvarsfördelningen samt omorganiseringen 

inom barnpsykiatrin gör att vi frågar oss hur hjälpen för dessa barn påverkas av BUP:s 

maktposition och vilka barn som riskerar att hamna mellan stolarna. För att få svar på 

detta kommer vi undersöka vad som upplevs som problematiskt för socialtjänst och 

skola i barnpsykiatrins skapande av klienter och i ansvarsfördelningen mellan de olika 

instanserna.  

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och analysera vilka konsekvenser som det ojämlika 

maktförhållandet mellan BUP, skola och socialtjänst kan innebära för barn med 
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psykisk ohälsa utifrån skolkuratorers och socialsekreterares erfarenheter och 

uppfattningar om samverkan med BUP. 

 

För att besvara syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 
* Hur påverkas enligt skolkuratorer och socialsekreterare berörda verksamheters 

samverkan utifrån rådande ansvarsfördelning mellan socialtjänst, skola och BUP?  

 

* Hur ser socialsekreterare och skolkuratorer på de förklaringar BUP anger när ett 

barn inte tas emot och kan de urskilja klientgrupper som har svårt att få hjälp av BUP? 

 

* Hur ser samspelet mellan aktörerna ut enligt socialsekreterare och skolkuratorer när 

det gäller att besluta om rätt insatser för ett barn med psykisk ohälsa? 

 

1.4 Avgränsning  
Våra respondenter representerar socialtjänst och skola. För att få en uppfattning om 

hur barn- ungdomspsykiatrin arbetar har vi också intervjuat en person som har arbetat 

inom BUP. Dessa verksamheter har en viktig del i samarbetet kring barn med psykisk 

ohälsa och har stor erfarenhet av att arbeta med barn i olika situationer. Naturligtvis 

finns det fler aktörer inblandade när det gäller arbetet med barn med psykisk ohälsa. 

Vi väljer dock att fokusera på dessa verksamheter utifrån vår utgångspunkt som 

socionomstudenter och eftersom vi känner att det är viktigt att begränsa oss för att 

kunna gå in djupare i ett avgränsat område. När det gäller samverkan mellan olika 

verksamheter finns det mängder av teman och processer att fokusera på. Vi har valt att 

avgränsa oss till att undersöka denna samverkan med utgångspunkt i BUP:s 

klientskapande av barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

 
1.5 Uppsatsens fortsatta disposition  
I kapitel 2 redovisas en övergripande beskrivning av BUP, skola och socialtjänst för 

att läsaren ska få en förståelse för de olika organisationerna som är centrala i 

uppsatsen. Därefter följer en presentation av tidigare forskning som är relevant för 

vårt forskningsområde.  I teoridelen beskriver vi nyinstitutionalism, professionsteori 

med fokus på makt och status och Hasenfelds maktbegrepp som vi senare utgår från i 

analysen. I metodkapitlet beskriver vi hur studien har genomförts och vilka etiska 
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överväganden som vi har gjort under forskningsprocessen. I vår resultatdel 

presenteras insamlat data uppdelat i två huvudteman. I den påföljande analysen 

problematiserar vi vårt resultat närmare med hjälp av ovan nämnda teorier och 

tidigare forskning. I sista delen, slutdiskussion, drar vi slutsatser och diskuterar 

resultat och analys samt kopplar samman dessa med uppsatsens inledande diskussion 

om hur samhället organiserar hjälpen till ett ökande antal barn och ungdomar som 

lider av psykisk ohälsa.  
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2 Kontext och historisk bakgrund 
Här beskrivs de tre verksamheterna, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), elevhälsan 

och socialtjänsten, vars samverkan är i fokus i vår uppsats. Vi ger en kort och 

övergripande beskrivning för att läsaren ska få en förståelse för hur verksamheterna 

ser ut och efter vilka mål och riktlinjer de arbetar. 
 

2.1 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)  
I detta avsnitt använder vi oss till stor del av Camilla Blomqvists avhandling 

”Samarbete med förhinder- om samarbete mellan BUP, socialtjänst och skola” från 

2012 med anledningen är att det är den enda i sitt slag. Det är svårt att hitta 

referenslitteratur om hur barnpsykiatrin arbetar. Blomqvists avhandling är också 

förhållandevis tidsaktuell och har ett fokus på samverkan mellan de verksamheter vi 

undersöker.  

 

2.1.1 Historik 

BUP är en människobehandlande organisation där medicinska och psykologiska, samt 

sociala kunskaper finns representerade. Läkare, psykologer och kuratorer utgör kärnan 

i arbetet. Ingegerd Brofalk har arbetat inom BUP i 35 år och har lärt känna 

verksamheten på olika nivåer. Hon har medverkat vid uppbyggnaden av ”PUB:s 

Historiska Samlingar” där hon beskriver en verksamhet i ständig förändring sedan 

starten på 1930-talet. Vid den tiden hade verksamheten beteckningen PBU (Psykisk 

Barn- och Ungdomsvård) och hade skapats som en rådgivningsbyrå i 

barnavårdsnämndens regi med intentionen att underlätta samarbetet för de 

verksamheter som mötte barn och ungdomar med psykiska och sociala störningar 

(Brofalk 2004). Sedan dess har verksamheten förändrats med samhällets och 

omvärldens förändrade behov och utvidgats i takt med den ökade efterfrågan. På 70-

talet blev verksamheten en del av landstingets omsorgsnämnd och mottagningar 

utvecklades succesivt inom alla kommuner. 

Under 1990-talet ökade efterfrågan på PBU:s insatser dramatiskt vilket ledde till 

politiska direktiv att alla patienter skulle få tid till besök inom tre veckor. Detta 

resulterade i att arbetsmetoder omprövades och korta insatser blev mer nödvändiga 

medan de längre insatserna som individuell psykoterapi och gruppterapi blev 

undantag. Omorganiseringen 1995 utmynnade i att PBU samorganiserades med den 
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slutna barnpsykiatrin och blev Stockholm läns barn- och ungdomspsykiatri, BUP i 

början av år 2000 (Brofalk 2004). Den senaste stora omorganiseringen skedde 2005 

då de lokala öppenvårds-mottagningarna slogs samman till större enheter för att skapa 

möjligheten att erbjuda specialiserad vård. 

 

2.1.2 Riktlinjer och målsättning  

Människobehandlande organisationer utmärks ofta av otydliga och motstridiga 

målsättningar och skiljaktiga arbetsmetoder (Blomqvist 2012). De får sin legitimitet 

från omgivningen och fungerar som en länk mellan samhället och medborgaren. 

Relationen mellan den professionella och patienten utmärks av ett obalanserat 

beroende samtidigt som den professionella har ett kunskaps- och maktövertag utifrån 

kompetensen och rätten att definiera problematik. Det barnpsykiatriska arbetet styrs 

av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är en ramlag2. Organisationer som 

samarbetar med BUP exempelvis socialtjänst, skola och barnmedicin har också 

synpunkter och krav på BUP som påverkar deras arbetssätt och struktur. 

 

2.1.3 Handlingsutrymme och bedömning 

Den enskilde behandlaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens 

uppdrag och riktlinjer och patientens intresse. I den sfären finns utrymme att handla 

utifrån sin egen kunskap och kreativitet och göra övervägningar om vad som är rätt 

eller fel i den aktuella situationen (Svensson et al. 2008). Det faktum att HSL är en 

ramlag i kombination med BUP:s oprecisa målsättningar och deras tolkningsföreträde 

som expertvårdsjukvårdorganisation skapar ett stort handlingsutrymme. Både som 

organisation och för den enskilde behandlaren. De professionella ges möjlighet att 

utnyttja sin kompetens, sin erfarenhet och sin maktposition fullt ut. Statsvetaren 

Michael Lipsky (2010/1980) benämner dessa offentligt anställda tjänstemän med 

klientkontakt och med en viss handlingsfrihet i sitt arbete som gräsrotsbyråkrater.  

Handlingsutrymmet för personalen på BUP uttrycks på många sätt, bland annat 

genom beslut om vem som får insats, vilken typ av insats som ges samt utformningen 

av den (Blomqvist 2012).  

 

2 En allt för snäv lagstiftning kan inom en del verksamhetsområden utgöra hinder för de som ska tillämpa lagen. 
En ramlag ger större frihet att anpassa insatser efter olika behov (Thunved 2012).  
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Handlingsutrymmet uppfordrar de professionella på BUP att ständigt göra olika 

bedömningar och avvägningar i sitt arbete. I ett första steg bedömer de om barnet och 

familjen har den typ av problematik som kan definieras som barnpsykiatrisk och 

därmed kan tas om hand av BUP. Här kan behandlaren välja att boka tid för 

bedömningssamtal inom tre veckor eller hänvisa vårdnadshavaren vidare om de 

uppfattar att problematiken bör hanteras av annan instans. Är behandlaren osäker på 

om ärendet tillhör BUP eller inte så kan ärendets tas upp och diskuteras på en så 

kallad bedömningskonferens. Då deltar barnpsykiater, chefer och de behandlare som 

anmält sitt intresse för att diskutera ärendet. Behandlarens bedömning och 

presentation är här avgörande för vilken insats som föreslås. Här framgår det 

professionellas handlingsutrymme att bedöma problematik tydligt. Även det 

organisatoriska handlingsutrymmet framkommer eftersom det är BUP som 

organisation som har möjlighet att kontrollera, styra och prioritera vilka ärenden som 

de ska arbeta med (Blomqvist 2012). 

 

Enligt Blomqvist (2012) som arbetat inom BUP i nio år diskuteras det ibland livligt på 

bedömningskonferenserna om ett ärende tillhör BUP eller inte och om barnet har 

”rätt” till insats. I vissa ärenden anser BUP att problematiken tillhör andra 

människobehandlande instanser, exempelvis kan relationsproblem i hemmet räknas 

till socialtjänstens område och inlärningssvårigheter till skolans. Olika typer av 

problematik kan också ge samma symptom vilket försvårar tematiseringen. När 

ärenden är komplexa och innefattar problematik inom flera områden krävs samarbete 

mellan verksamheter. Om behandlare på BUP bedömer att det krävs ett samarbete för 

att kunna hjälpa barnet och skola eller socialtjänst inte vill samarbeta så kan BUP 

avsluta ärendet. Detta är svårare för socialtjänst och skola att göra på grund av 

kommunernas yttersta ansvar respektive skollagen. 

 

2.1.4 Beslut och insats 

Om ett barn bedöms ha psykiatriska problem är nästa steg att planera potentiell insats. 

De bedömer barnets beteende utifrån olika diagnosinstrument och avgör vilka barn 

som ska få en specifik insats. Insatser inom BUP är frivilliga och kräver 

vårdnadshavares godkännande med undantag för insatser enligt LPT (Lagen om 

Psykiatrisk Tvångsvård). En insats kan även vara mer eller mindre ofrivillig i fall då 

socialtjänsten har rekommenderat kontakt med BUP vid underliggande hot om 
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omhändertagande. Det kan också vara vårdnadshavaren som är mer intresserad av 

insats till sitt barn än barnet själv vilket kan resultera i att relationen mellan patient 

och behandlare upplevs påtvingad (Blomqvist 2012). 

 

Hur länge ett ärende får vänta på insats beror på insatsens karaktär. Resurskrävande 

insatser som barnpsykiatrisk utredning eller barnterapi kan ha väntetider upp till ett 

och ett halvt år. Ibland riktas ärenden till behandlare med specifik kompetens vilket 

också innebär längre väntetid. Långa väntetider till vissa insatser kan innebära att 

annan insats erbjuds patienten. Enligt Blomqvist (2012) kan ett sådant agerande 

stödjas genom argumentet att det är bättre att erbjuda någonting än inget alls. Det 

händer alltså att barn erbjuds insatser efter vad som finns att tillgå i organisationen i 

stället för utifrån barnets behov.  

 

2.2 Skolkurator 
2.2.1 Kuratorn- en del av elevhälsan 

Den nya skollagen som beslutades 2010 började gälla 1 juli 2011 (2010:800). Enligt 

denna ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Skolan ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator och personal som kan se till att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser tillgodoses. Det är inte specificerat i lagen exakt vad som 

avses med "tillgång" till dessa personalkategorier men grundförutsättningen är att det 

ska finnas tillräckligt med personal för att elevhälsan ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån vad som står skrivet i skollagen och i andra lagar och 

författningar inom området (Socialstyrelsen 2014:47). 

Det generella arbetet elevhälsan utför kan innebära samverkan med skolans 

pedagogiska personal i både arbetsmiljöfrågor och det övergripande hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet. Elevhälsan ska bistå skolledningen med information, råd 

och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

De ska uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för 

skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar och samverka med landstingets hälso- och 

sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård. I det 

individinriktade arbetet ingår att elevhälsan är delaktiga i att identifiera och åtgärda 

problem i elevens lärande, utveckling och hälsa. De ska delta i arbetet med att anpassa 
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undervisningen till varje elevs förutsättningar samt bistå elever som behöver särskilt 

stöd (Socialstyrelsen 2014:36). 

2.2.2 Kuratorns arbetsuppgifter 

I skolkuratorns arbetsuppgifter finns både hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande uppgifter. Kuratorn kan ha olika typer av stödjande samtal med elever 

under en begränsad period. Samtalen kan vara utredande, rådgivande eller 

bearbetande. Det kan också handla om motivations- eller krissamtal. Skolan har ett 

särskilt stort ansvar när det gäller problem med en direkt koppling till skolan, till 

exempel att utreda när en elev har svårt att nå målen. Förutom samtal med enskilda 

elever kan det höra till kuratorns arbetsuppgifter att ge handledning och konsultation 

till skolans övriga personal, delta i arbetet med skolans struktur och organisation när 

det gäller värdegrund och likabehandling. Kuratorna ska även på rektorns uppdrag 

utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, till 

exempel som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av 

åtgärdsprogram (Socialstyrelsen 2014:38). Skolkuratorn har, liksom andra 

yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, anmälningsskyldighet när 

det finns misstanke om att ett barn far illa (SFS 2001:453). 

2.3 Socialtjänst 
2.3.1 Socialtjänstlagen 

Den 1 januari 1982, trädde den nuvarande socialtjänstlagen (SoL) i kraft. Ett 

grunddrag i SoL är tilltron på människors egen förmåga att påverka sin situation. 

Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av enskilda 

ärenden. Socialtjänsten utvecklades med tiden från att vara en överordnad, 

kontrollerande funktion till en mer serviceinriktad och hjälpande verksamhet. 

Socialarbetarna började arbeta för att finna en samlad lösning på sociala svårigheter i 

den enskildes totala situation (Thunved 2012). 

 

Inom socialtjänsten finns olika enheter som riktar in sig på olika områden inom socialt 

arbete som missbruk, barn- och familj, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och 

funktionshinder. På individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar ofta socialsekreterare 

med ansvar över barn-och familj, försörjningsstöd och missbruksproblematik.   
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Redan i andra paragrafen i SoL:s första kapitel fastställs att barnets bästa ska beaktas 

vid alla åtgärder som rör barn. Enligt SoL ska socialnämnden verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden och främja en gynnsam fysisk- 

och social utveckling hos barnet. Men även att uppmärksamt följa utvecklingen hos 

barn som har visat tecken för en ogynnsam utveckling (SFS 2001:453).  

Socialsekreterare som arbetar med barn- och familj kan utöver SoL använda sig av 

”Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga” (LVU) i situationer när 

frivilliga insatser inte räcker till eller när det inte är möjligt att få ett samtycke från 

föräldrarna för vård som anses nödvändig för den unges välbefinnande (Thunved 

2012:355). 

SoL är en ramlag och ger kommunerna stor frihet att anpassa sina insatser efter behov 

och önskemål. I SoL regleras också kommunernas ansvar: ”Varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har även det yttersta ansvaret för att enskilda får 

det stöd och den hjälp som de behöver[…]” (SFS 2001:453, 2 kap 1 §). Med 

kommunernas yttersta ansvar följer uppgiften att vidta åtgärder i väntan på att andra 

huvudmän kan ge behövlig vård. Det yttersta ansvaret ska dock inte leda till att 

socialtjänsten skaffar egna insatser för att tillgodose behov inom andra huvudmäns 

verksamhetsområden (Thunved 2012).  

2.3.2 Anmälan och utredning 

När en anmälan kommer in till socialtjänsten inleds en utredning antingen utifrån ett 

stöd- eller skyddsbehov (Socialstyrelsen 2012). BBIC (Barnets Behov I Centrum) är 

ett utredningsverktyg som bygger på en helhetssyn över barn och ungas utveckling 

inom olika områden som bland annat känslo- och beteendemässig utveckling, 

utbildning, psykisk och fysik hälsa etc. BBIC underlättar i utredningen och bidrar 

samtidigt till att kommunerna får ett enhetligt system för handläggning och 

dokumentation i barnavårdsärenden (Socialstyrelsen 2013c). 

När en utredning inletts kring ett barn som far illa ska socialsekreteraren skaffa sig en 

bild av problematiken genom samtal med anmälaren, föräldrarna, barnet och andra 

berörda. När problematiken är fastställd väljer socialsekreteraren insatser som kan 

möta upp behoven. Vanliga insatser kan vara kontaktperson, kontaktfamilj, 

familjebehandling eller placering i exempelvis familjehem (Socialstyrelsen 2012). 
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När socialtjänsten upplever att ett barn behöver hjälp för sitt psykiska mående skickar 

de en remiss till BUP. Om både socialtjänst och BUP ska fortsätta ha kontakt med 

barnet inleds ofta ett samarbete för att de olika instanserna inte ska jobba med samma 

problematik eller motarbeta varandra. Det är också viktigt för BUP att få information 

om förändringar i barnets sociala situation och för socialtjänsten att få information om 

insatser med eventuella framsteg eller bakslag (Blomqvist 2012). 

2.4 Sammanfattning 
De tre verksamheterna vi beskrivit ovan är som synes väldigt olika både i struktur, 

styrning och hur själva arbetet utförs. BUP tillhör landstinget och regleras av hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) medan elevhälsa och socialtjänst tillhör kommunen och 

regleras av skollagen respektive socialtjänstlagen. Verksamheterna är inriktade på 

olika områden som ett barn kan behöva hjälp inom. De möter barn i skilda situationer 

och på olika sätt. Skolan möter alla typer av barn i deras vardag medan socialtjänsten 

möter barn som har olika svårigheter och problem. BUP är mest specialiserad och 

möter nästan enbart barn som har en mer specifik psykisk problematik. 

Verksamheterna arbetar på olika sätt men strävar efter liknande mål, att arbeta för 

barnets bästa. Det är inte ovanligt att insatser från alla tre instanser krävs för att hjälpa 

ett barn. Därför är det viktigt att instanserna kan samverka. För BUP och socialtjänst 

är det dessutom lagstadgat att de ska samverka runt barn som behöver detta. Eftersom 

verksamheterna är så olika är det inte förvånande att det kan uppstå problem i 

samverkan. 
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3 Tidigare forskning  
Här presenteras tidigare forskning som är relevant för vårt problemområde. Kapitlet är 

indelat i tre avsnitt; Den höga belastningen på dagens barnpsykiatri, svårigheter som 

kan urskiljas i samverkan mellan de aktuella aktörerna och problematiken med att 

fokus på diagnoser ökar och barnpsykiatrins mall för vilka som passar som patienter 

blir snävare. 

 

3.1 Hög belastning på barnpsykiatrin  
För att förstå varför barnpsykiatrin i Sverige omorganiseras måste vi förstå 

omfattningen av problemet med psykisk ohälsa hos unga i Sverige idag och hur det 

påverkar BUP som organisation och deras arbetssätt. I en intervjustudie med aktuella 

professioner involverade i barnpsykiatrisystemet i Belgien uppenbaras brister som 

igenkänns i det svenska systemet. Det ökade trycket på de barnpsykiatriska 

instanserna och de långa väntelistorna är för många av de intervjuade den viktigaste 

faktorn som äventyrar effektiviteten i systemet och som bidrar till den negativa bilden. 

En reaktion på detta kapacitetsproblem är att de olika instanserna passar över ansvaret 

på mindre adekvata insatser. En annan reaktion är att insatser passas över på mer 

lokala instanser för att få bort trycket på systemet. Dessa lokala insatser blir som ett 

slags säkerhetsnät för hela det barnpsykiatriska systemet även om det endast handlar 

om kortsiktiga lösningar för en del av behovsgruppen. Denna dynamik i att ”vältra 

över ansvaret” till andra instanser leder till olämpligt, dyrt och ineffektivt utnyttjande 

av de tillgängliga insatserna (Vandenbroeck et al. 2013). 

 

I Belgien där intervjustudien är genomförd finns det en första linjen verksamhet. 

Undersökningen pekar dessvärre på att samordningen mellan första linjen 

verksamheten och de mer specialiserade insatserna är bristfällig. Detta skapar en stor 

frustration för de olika professionerna. En av de intervjuade berättar: 

 

The big frustration of General Practitioners is that when they send a youngster to 
a crisis facility, they get the message ‘there is no indication; he doesn’t fit in our 
group, etc. So they get them back and then later they are reluctant to send them 
onwards. As a result problems escalate to manifest crises and then you need the 
heavy residential facilities. 
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Resultatet av undersökningen visar att hela det belgiska barnpsykiatrisystemet är 

under enorm press och präglas av en dysfunktionell splittring och uppdelning. 

Uppdelningen sker främst på grund av institutionella faktorer, regelverk, föråldrade 

system och särintressen mellan verksamheter, vilket gör det svårt för de 

yrkesverksamma att utbyta information och utveckla en gemensam syn på styrningen 

av systemet. Interaktionen mellan organisationer, branscher, yrken och statliga nivåer 

hindras. Resurser är utspridda och det finns ingen övergripande syn på vård för 

personer i denna åldersgrupp. Det är ett system drivet av institutioners intressen 

istället för barnen och familjernas behov. Känslan som skapas är att det 

barnpsykiatriska systemet brådskande måste reformeras i många västländer som 

liksom Belgien inte har en tydlig strategi för hur barns och ungdomars psykiska hälso-

och sjukvård ska organiseras (Vandenbroeck et al. 2013). 

 

Den ökade psykiska ohälsan och svårigheterna med att samordna insatserna för att 

hjälpa unga med dessa problem får omfattande konsekvenser. I flera av de nordiska 

länderna har antalet förtidspensionerade ungdomar ökat markant. Allra störst är 

ökningen i samband med psykiatriska diagnoser som ångest, oro och depression. Att 

som ung ha problem med psykisk ohälsa ökar risken för att utveckla ett utanförskap 

och i en del fall att fastna i en förtidspension strax över fattigdomsgränsen (Bremberg 

2013). 

 

Det finns en mentalitetsförskjutning i samhället som började under 1980-talet och 

fortsatte att tillta under 1990-talet. Enligt Gunilla Hallerstedt (2006) går vi från ett 

kollektivistiskt samhälle mot ett mer individualistiskt. Denna mentalitetsförskjutning 

leder till att intresset för kategorisering och sortering av människor ökar. Inom det 

psykiatriska fältet syns detta genom ökade krav på diagnostisering. 

Förklaringsmodellerna för flera psykiska tillstånd har också förändrats från en mer 

social förklaringsgrund till en mer neurologisk beskrivning. Autism beskrevs 

exempelvis länge som en skada orsakad av miljön, ofta antog man att barnets skadats 

psykiskt av relationen mellan mor och barn. Numera betraktas tillståndet som en 

genetiskt medfödd funktionsnedsättning (Kärfve 2006). 
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3.2 Problematisk samverkan  
Forskning om samverkan är en viktig del i vår uppsats eftersom det där går att se hur 

olika aktörer ser på sitt eget och andra professioners ansvar. Det är också viktigt för 

oss att se hur organisationer gör anspråk på klienter med viss problematik och 

hänvisar andra vidare.  

 

Claes-Göran Westrin (1986) som är professor i Socialmedicin beskriver olika typer av 

samverkansformer. Mellan socialtjänst, skola och BUP råder den samverkansform 

Westrin benämner som kollaboration. Organisationerna har sina egna ansvarsområden 

men det finns ett närmare samarbete kring vissa patienter/klienter. Organisationerna 

utbyter information och träffas ibland för att diskutera specifika fall. 

 

Camilla Blomqvist (2012) har skrivit en avhandling om samarbetet mellan BUP, 

socialtjänst, skola och familj. Avhandlingen bygger på kvalitativa studier och datan 

samlades in genom observationer och intervjuer i en och samma kommun mellan åren 

2005-2007. Fokus i avhandlingen ligger på processer i ärenden där BUP samarbetar 

med socialtjänst och skola. I resultatdelen lyfter Blomqvist fram problematiken med 

att BUP är en expertsjukvårdsorganisation som har det yttersta ansvaret och vetorätt 

när det kommer till barns psykiska hälsa samtidigt som de inte har samma krav och 

skyldighet att ingripa som skola och socialtjänst. Detta innebär enligt Blomqvist att 

BUP kan välja sina patienter och ärenden och samtidigt ha en lång väntelista. BUP får 

en högre hierarkisk position som försvårar samarbetet. Något som också försvårar ett 

samarbete enligt Blomqvist är BUP:s ovilja att arbeta med ärenden där den sociala 

situationen inverkar i problematiken utöver det barnpsykiatriska. 

 

3.3 Urvalsprocess och bristande kunskap 
Vårt fokus i den här uppsatsen ligger på just hur socialsekreterare och kuratorer 

upplever att samverkan med BUP fungerar och hur de ser på BUP:s makt att göra 

urval. Tidigare forskning inom detta område är därför nödvändig för att vi ska få en 

grundkunskap om hur urvalet av patienter går till inom barnpsykiatrin.  

Medan Blomqvists studie är resultatorienterad och praktiknära är den amerikanska 

studien av David Mechanic, Ronald Angel och Lorraine Davies mer teoretiserande 

och fokuserad på förklaringar. Den undersöker vilka faktorer som spelar in när 
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människor med psykisk ohälsa söker sig till primärvård respektive specialistvård och 

blir remitterade och accepterade som patienter inom specialistvården. Det konstateras 

att majoriteten av personer med psykisk ohälsa inte behandlas av specialistvård och 

att många inte får någon formell vård alls. Om patienter behandlas av specialist- eller 

primärvård beror på flera faktorer som patientens egen inställning och beteende, 

läkares förmåga att urskilja psykiska sjukdomar och deras inställning till dem 

(Mechanic et al 1991). 

 

I intervjustudien från Belgien som redovisats tidigare omnämns en strategi som 

efterfrågas mer på grund av det ökade trycket på barnpsykiatrin. Det är den så kallade 

"målgrupp"-strategin som innebär att tjänster riktas till särskilda diagnosgrupper eller 

till vissa typer av problem. Det är en klinisk metod som skiljer ut och kategoriserar 

mentala och beteendemässiga problem. Att på detta sätt kategorisera psykiska 

problem kan bli problematiskt då det skapar och förstärker en efterfrågan på att sätta 

”etiketter” på problemen både från patienter och de yrkesverksamma. Det blir också 

problematiskt då denna strategi tenderar att begränsa tjänster till vissa prioriterade 

grupper och begränsar tillgången till hjälp för hela gruppen av ungdomar som behöver 

psykiatrisk vård. Det kan även resultera i att barn och ungdomar ”pressas” in i en 

kategori där det finns ledig kapacitet och inte efter det egentliga behovet. Den 

växande uppdelningen av psykiska och beteendemässiga problem leder även till en 

ökad splittring i systemet som blir svårare att styra och samordna (Vandenbroeck et 

al. 2013). 

 

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, skriver i artikeln ”Ungas psykiska 

hälsa i Sverige- Komplexa trender och stora kunskapsluckor” att det finns brister i 

forskningen kring barn och unga med psykisk ohälsa. Barnen ses som en homogen 

grupp och det saknas nyanseringar om till exempel socioekonomiska grupper och 

olika åldrar. Hagquist slår dock fast att den självupplevda psykiska ohälsan hos 

ungdomar i 15-årsåldern och uppåt har ökat från 1988 till 2011. Framförallt har den 

ökat hos flickor. För yngre ungdomsgrupper finns det stora kunskapsluckor och för 

barn under 10 år går det inte att uttala sig om hur den psykiska hälsan förändrats 

eftersom det finns för lite vetenskapligt grundad kunskap kring detta (Hagquist 2013). 
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3.4 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen visar att barnpsykiatrin står inför många problem. Bland 

annat i hur den egna organisationen ska organiseras, vilka patienter de ska rikta sig 

mot och hur en god samverkan mellan de instanser som kommer i kontakt med barn 

och ungdomar med psykisk ohälsa ska utvecklas. Problemet med ett växande antal 

barn och unga med psykisk ohälsa resulterar i långa väntetider hos barnpsykiatrin. 

Maktobalansen mellan BUP och verksamheter de samverkar med kan försvåra 

samarbetet kring barnen och det finns fortfarande stora kunskapsluckor som behöver 

fyllas när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa. 

  

   (67) 
 

21 



  

4 Teoretiska utgångspunkter 
I den tidigare forskningen beskrivs svårigheter i samarbetet mellan de institutioner 

som kommer i kontakt med barn och unga med psykisk ohälsa samt makten som vissa 

professioner har att definiera lindrig respektive svårare psykisk ohälsa och välja ut 

klienter. Vandenbroeck et al. (2013) visar i den tidigare forskningen att det råder en 

dysfunktionell splittring och uppdelning inom barnpsykiatrin. Systemet är utformat 

efter institutioners intressen, inte efter vad som är bäst för barnen. Vi kommer 

använda oss av nyinstutionalism, professionsteori, Hasenfelds maktbegrepp och 

Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater då detta är teoribildningar/begrepp som kan 

hjälpa oss att analysera hur samverkan, makt och professionstillhörighet spelar in när 

ett barn eller en ungdom kategoriseras att tillhöra BUP, primärvård eller annan 

instans. 

 

4.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionalism är en form av organisationsteori och beskrivs av Rafael Lindqvist 

(2000) som ett synsätt där det som utförs av organisationer och dess personal måste 

ses i förhållande till sitt institutionella sammanhang. Olika institutioner ger människor 

gemensamma eller motstridiga förhållningssätt och hur organisationer utför socialt 

arbete måste förstås utifrån dessa. En specifik organisations utformning är alltså inte 

enbart ett resultat av i förväg uttänkta logiska beslut om hur organisationen ska 

fungera.  

 

Länge var en av huvudtankarna inom organisationsforskning att organisationer var 

målinriktade och rationella enheter. Det antogs att organisationerna var utformade för 

att uppnå de operativa målen och det fanns en föreställning om att det gick att utforma 

organisationer på ett enda bästa sätt. Med början i human relations-skolan förändrades 

synsättet på organisationer och man började inse att den omgivande sociala miljön 

påverkade organisationernas struktur. Nyinstitutionalismen avvisar helt tanken på att 

det går att avskilja rationellt handlande aktörer med givna preferenser från en särskild 

omgivning. Istället ligger fokus på att se organisationer som sociala konstruktioner; 

omgivningen skapar organisationer. Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är 

legitimitet, dvs. frågan om organisationen erhåller omgivningens förtroende. För 

människobehandlande organisationer är legitimitet avgörande för verksamheten. 
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Organisationerna måste ge intryck av att anpassa sig efter krav och förväntningar från 

samhället i stort för att få fortsatt förtroende från omgivningen (Levin 2013).  

 

Inom socialt arbete finns det ibland flera olika aktörer som utför liknande uppgifter. 

Detta kan leda till att olika organisationer samarbetar men också att det uppstår 

konkurrens. Inom nyinstitutionalismen har begreppet domänanspråk myntats som 

visar på hur organisationer med liknande uppgifter antingen tävlar om att få ta hand 

om eller att slippa utföra vissa uppgifter. Om det istället finns ett väl utvecklat 

samarbete mellan olika organisationer där målsättningar och arbetsformer stämmer 

överens talar man inom nyinstitutionalismen om domänkonsensus (Lindqvist 2000).  

 

Runt barn och unga med psykisk ohälsa kan det finnas flera verksamheter med syfte 

att hjälpa den unga som psykiatri, primärvård, elevhälsa och socialtjänst. Ibland 

kräver komplexa problem hos barnen att olika aktörer samverkar. Men det krävs 

också att det finns gränsdragningar mellan verksamheterna om vilka problem de ska 

jobba med för att undvika att flera olika aktörer arbetar med samma problematik hos 

barnen. Lindqvist (2000) beskriver hur avskiljandeprocedurer används för att placera 

problem hos personer som i hans fall inte kan försörja sig i olika fack. Därmed blir det 

lättare för välfärdsorganisationer att specialisera sig och att bestämma vilken typ av 

socialt bistånd klienten ska ha. Avskiljandeformer används också för att sortera ut 

”ovärdiga” fattiga från de som anses ha berättigade sociala stödbehov. När det gäller 

barn och unga med psykisk ohälsa används liknande mekanismer för att skilja ut 

problem och därmed vilken instans barnen hör hemma hos.  

 
4.2 Handlingsutrymme och klientkonstruktion 
Michael Lipsky introducerade begreppet street-level bureaucrats 1980. Han ansåg att 

det tidigare synsättet på makt som något som endast gick uppifrån och ner där 

beslutsfattaren styr och den underordnade verkställer var otillräckligt. På svenska 

översätts begreppet till gräsrotsbyråkrater och det är så vi kommer referera till det i 

den fortsatta uppsatsen. En gräsrotsbyråkrat har två karakteristiska särdrag; de arbetar 

inom en offentlig människobehandlande organisation med klientkontakt och har stor 

handlingsfrihet i hur de vill utföra sina uppgifter. Formellt sätt arbetar ofta 

gräsrotsbyråkrater i underordnade positioner vilket innebär att det finns regler inom 

myndigheten som de måste följa. Men i själva klientkontakten finns ofta mycket 

   (67) 
 

23 



  

handlingsfrihet att ta sig an problem på olika sätt (Lipsky 2010/1980). Både 

socialsekreterare och behandlare inom barnpsykiatrin kan benämnas som 

gräsrotsbyråkrater.  

 

När en individ möter en myndighet går det inte att upptäcka individens alla brister och 

förtjänster. Varje organisation bestämmer vilka aspekter av de individuella problemen 

handläggaren ska ta hänsyn till utifrån de regler och villkor som gäller. Med olika 

hjälpmedel inordnas individen i ett kategoriseringsschema och blir ett ”fall”. Vilken 

kategori individen hamnar i avgör också ärendets framtida hantering. Det här sättet att 

kategorisera klienter kallas klientkonstruktion. Makten organisationen har att 

kategorisera klienter och därigenom bestämma om fortsatta åtgärder synliggör också 

organisationens övertag gentemot individen (Lindqvist 2000). 

 

4.3 Professionsteori 
Professionsteorier är svårdefinierade och mångfasetterade. Det finns flera olika sätt att 

närma sig ”professionalisering”. Den forskning som är mest intressant utifrån vår 

problemformulering är den som intresserar sig för professionaliseringen som process 

och de olika professionernas strategier för att avgränsa och utveckla sitt område och 

fastslå ställningar gentemot andra professionella och samhällsaktörer. Här definieras 

strävan efter professionalisering som en professions ansträngningar för att få 

tolkningsföreträde inom sitt specifika kunskaps- eller yrkesområde (Selander 1989). 

 

Det finns mängder av definitioner av en profession. Thomas Brante (2005) lyfter fram 

de mest centrala delarna i definitionen som de flesta inom forskningsfältet tycks enas 

om även om den är något vid och svårapplicerad. Brante menar att det finns två 

grundläggande kriterier för att en yrkeskår ska bli betraktat som en profession. Det 

första är att det krävs en högre meriterande utbildning, främst universitetsbaserad. Det 

andra kriteriet är att det med yrket följer en relativt hög status. En profession kan 

därmed definieras som akademiskt förankrad och med hög status i relation till 

angränsande yrkeskårer.  

 

Andrew Abbott fick med sitt verk The System of Professions en betydande ställning i 

diskursen kring professionsteorin. Brante beskriver Abbotts viktigaste tes; att 
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professioner är ett relativt fristående socialt system där den interna dynamiken består 

av konkurrens mellan olika professioner om jurisdiktionen över arbetsområden. I 

synnerhet professioner vars områden gränsar till varandra tävlar om att få monopol på, 

och tolkningsföreträde i sin verksamhet (Brante 2005). Ovanstående är viktigt att 

beakta eftersom psykisk ohälsa hos barn är ett område där flera professioner möts och 

där det krävs samverkan. 

 

Abbott (1981) diskuterar i sin artikel Status and status strain in the professions vad 

som påverkar en professions status. Han lyfter fram vikten av ett problems renhet för 

en professions status gentemot andra professioner som arbetar inom samma 

verksamhetsområde. Problemets renhet kan definieras genom i vilken mån den 

professionella har förmåga att utesluta det som inte tillhör professionens kärnuppgift. 

Professionerna som har lägst status är alltså de som inte kan välja bort att arbeta med 

problem där hela den mänskliga komplexiteten innefattas. De Abbot kallar för ”rena” 

problem är ofta problem som är definierbara, tydliga och som går att avgränsa till en 

viss professions arbetsområde. Ett problems renhet kan också mätas utifrån hur många 

olika professioner som strävar efter jurisdiktion inom området och om det krävs flera 

professioner som samverkar kring problemet. Dessa faktorer visar på ett problems 

tvetydighet och diffusa karaktär och resulterar i att problemet ses som mer ”orent”. 

Abbots teori är betydelsefull i vår studie eftersom två av verksamheterna, skolan och 

socialtjänsten, inte kan välja bort att arbeta med barn vars problem är komplexa. BUP 

däremot har möjligheten att utesluta problematik som inte är rent psykologisk vilket 

gör att verksamheterna har olika utgångslägen inför samverkan.  

 

4.4 Makt som begrepp 
Enligt Hasenfeld (1987) finns makt alltid närvarande inom socialt arbete även om 

många av dess utförare försöker tänka bort eller förminska maktperspektivet. Makt är 

i sig inte något negativt eller positivt. Det beror på hur den används och enligt 

Hasenfeld är makt nödvändigt inom människobehandlande organisationer. Både 

klienten och den människobehandlande organisationen innehar makt. Klienten 

behöver organisationen och den professionella för att få hjälp och organisationen är i 

sin tur är beroende av klienten för att legitimera sin verksamhet. Hasenfeld poängterar 

dock att makten är ojämnt fördelad och själva strukturen på den 
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människobehandlande organisationen är uppbyggd så att organisationen har en 

starkare ställning. Klienten har ofta inte så många valmöjligheter. När det gäller 

exempelvis försörjningsstöd finns ett monopol på uppgiften. Det är endast 

socialtjänsten som har befogenhet att bevilja försörjningsstöd. Organisationen får 

heller inte sina resurser direkt från klienten och ofta finns det fler klienter än vad 

resurserna räcker till. Maktövertaget som organisationerna har över sina klienter 

formar det sociala arbetet på flera sätt. För att stärka organisationens egna intressen 

tenderar människobehandlande organisationer att föredra klienter som får 

organisationens uppdrag att se välfungerande ut och som beter sig moraliskt riktigt 

och verkar kunna ta till sig hjälpen på ett effektivt sätt. Detta innebär ofta en 

omedveten sortering bland klienter där organisationen plockar ut de som är värda 

hjälp och är motiverade medan ovärdiga klienter hänvisas vidare (Hasenfeld 1987). 

 

4.5 Sammanfattning 
Genom nyinstitutionalismen och professionsteorin kan vi få verktyg att analysera den 

delen av vår insamlade data som handlar om hur samverkan kring psykisk ohälsa hos 

barn och unga organiseras. Vi kan också få en förståelse för hur olika professioner och 

organisationer tävlar med varandra om jurisdiktion över ett område. Framförallt gäller 

detta organisationer som kan göra anspråk på samma arbetsuppgifter och 

problemområden. Eftersom arbetet runt barn och unga med psykisk ohälsa kräver en 

samverkan mellan många olika professioner och verksamheter blir detta en viktig 

aspekt i vår analys. Enligt Hasenfeld finns makt alltid närvarande inom socialt arbete. 

Vi utgår från att maktperspektivet spelar en viktig roll i hur BUP:s urvalsprocess 

utförs; både maktrelationerna mellan behandlare och klient och mellan olika 

professioner. 
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5 Metod och metodologiska överväganden  
I det här kapitlet redovisar vi hur vår studie har genomförts. Vi beskriver vilken metod 

som använts, hur urvalet av våra respondenter genomförts och hur vi genomfört våra 

intervjuer. Vi diskuterar sedan studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt vilka 

etiska överväganden som vi har gjort under forskningsprocessen.  
 

5.1 Val av metod 
Inom den kvalitativa forskningen strävar forskaren efter att skapa en fördjupad 

förståelse för varför människor handlar som de gör och hur de tolkar den kontext de 

lever i. Fokus ligger inom den kvalitativa forskningen på ord och beskrivningar till 

skillnad från den kvantitativa metoden där fokus ligger på insamling och analys av 

mätbar data. Tonvikten inom kvalitativ metod ligger på förståelse och att undersöka 

något på djupet snarare än den kvantitativa metodens mätbarhet (Bryman 2011). Vi 

valde att använda oss av en form av kvalitativ metod i vår studie eftersom vårt fokus 

ligger på våra respondenters egna upplevelser och erfarenheter. Vi strävade efter ett 

nyanserat resultat med fördjupade beskrivningar av vårt forskningsproblem. Om vi 

istället använt oss av en kvantitativ metod, exempelvis en enkätundersökning, hade vi 

inte kunnat få de utförliga beskrivningar som ligger till grund för vårt resultat och vår 

analys.  

 

5.2 Urval 
Vi hade ett målinriktat urval som utgångspunkt i valet av respondenter. Bryman 

(2011) beskriver att det målinriktade urvalet innebär att forskaren väljer 

intervjupersoner som har en direkt koppling till de forskningsfrågor som har tagits 

fram i problemformuleringen. I ett tidigare skede av studien såg vårt syfte annorlunda 

ut och vi planerade att ha flera intervjuer med professionerna på BUP och att fokusera 

mer på hur urvalsprocessen i verksamheten fungerar. Vi planerade även att genomföra 

en observation under en av BUP:s bedömningskonferenser. Till en början verkade det 

som att vi skulle få genomföra en intervju och fick även information om att 

möjligheterna för en observation skulle undersökas. Detta ändrades dock och vi blev 

nekade med en oklar motivering. 
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Vi bedömde att vi för att få svar på våra forskningsfrågor behövde intervjua 

skolkuratorer och socialsekreterare inom barn och familjeenheten. Socialsekreterare 

har en överblick över hur det går till när ett barn remitteras till BUP, vilka som tas 

emot och vilka som hänvisas tillbaka samt pågående insatser. Detta gäller dock bara 

de barn vars familjer socialtjänsten har kontakt med. Skolkuratorer träffar även de 

barn som inte har någon kontakt med socialtjänsten. De har en kontakt med barnen 

regelbundet och kan därför ha en förståelse på det mer personliga planet; hur det 

känns för barnet i processen. Däremot saknar kuratorerna den mer övergripande 

kunskapen om hur processerna går till eftersom BUP omges av sträng sekretess som 

är starkare gentemot skolan än mot socialtjänsten. Vi beslutade oss även för att 

intervjua en före detta anställd på BUP för att få en inblick i arbetsprocessen på BUP.  

 

När vi valde intervjupersoner inom organisationerna utgick vi från ett mer 

bekvämlighetsinriktat urval. Enligt Bryman (2011:433) används bekvämlighetsurval 

när intervjupersonerna är svåra att få tillträde till och när man genomför kvalitativa 

ingående analyser där representativitet inte är lika viktigt som i kvantitativa 

undersökningar. Både inom skolkuratoryrket och i arbetet som socialsekreterare är de 

anställda under stor arbetsbelastning och kan därför ha svårt att avsätta tid för att 

ställa upp på intervjuer och liknande. Vi tillfrågade därför ett stort antal skolkuratorer 

inom det geografiska området för vår studie. Två skolkuratorer svarade att de kunde 

delta i intervjuer. Inom socialtjänsten utnyttjade vi de kontakter vi hade sedan innan 

och genomförde fyra intervjuer med socialsekreterare. Skolkuratorerna och 

socialsekreterarna representerar tre kommuner anslutna till samma landsting. Våra 

respondenter består av följande personer: 

 

Kurator 1: Arbetar som kurator på fyra olika låg- och mellanstadieskolor. Har tidigare 

arbetat på högstadium och inom socialtjänsten. 

Kurator 2: Arbetar som kurator på flera olika skolor, både låg- och mellanstadium och 

gymnasium. 

Socialsekreterare 1: Arbetar inom socialtjänsten barn och familj. Har lång erfarenhet 

av utredningar, familjerätt och familjehem. 

Socialsekreterare 2: Arbetar inom socialtjänsten, barn och familj. Har tidigare arbetat 

med missbruksproblematik. 
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Socialsekreterare 3: Arbetar inom socialtjänsten, barn och familj. Arbetsuppgifterna 

består främst av förhandsbedömningar och handledning i ärenden. 

Socialsekreterare 4: Arbetar inom socialtjänsten på en delad tjänst mellan barn och 

familj och ensamkommande flyktingbarn.  

F.d. anställd på BUP: Har arbetat som skötare inom BUP i över 10 år.  

 

5.3 Kvalitativ forskningsintervju 
Genom den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå världen utifrån 

den intervjuades synvinkel och skapa mening åt deras erfarenheter. Kunskapen 

konstrueras i samtalet mellan forskare och intervjuperson. Till skillnad från det 

vanliga samtalet har en intervju en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann 2009). 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att tyngden ligger på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och synsätt. Frågorna är i allmänhet öppna och utformade för att få 

utförliga och detaljerade svar. Det är viktigt att ha bred kunskap om det aktuella 

ämnet för att kunna följa upp undersökningspersonernas svar och att skapa en miljö 

där de känner sig bekväma och säkra nog att uttrycka sig fritt (Bryman 2011). 

 

De två vanligaste formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren 

oftast av några få minnesanteckningar och låter intervjupersonen få svara väldigt fritt 

(Bryman 2011). Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjun och 

utgick från en intervjuguide med relevanta frågor uppdelade efter teman. Detta gav 

intervjun en struktur samtidigt som intervjupersonen hade stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och vi hade möjlighet att vara följsamma efter de svar vi fick. 

 

5.4 Intervjuguide 
Enligt Bryman (2011) används oftast en intervjuguide vid en semistrukturerad 

intervju. Intervjuguiden är en strukturerad lista över frågeställningar som ska beröras 

under intervjun. Det är viktigt att frågorna gör det möjligt för den intervjuade att få 

uttrycka sina upplevelser. Det är också viktigt att intervjuerna rymmer mycket 

flexibilitet. Frågeställningarna får inte vara för specifika, det måste finnas utrymme 

för alternativa idéer och synsätt. 
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När vi formulerade våra intervjuguider (se bilaga 1, 2 och 3) började vi med att 

konstruera olika teman för att få struktur på intervjun. I intervjuguiderna för 

socialsekreterare och kuratorer använde vi följande teman: Samarbete, BUP:s urval 

och första linjen samt inlednings- och avslutningsfrågor. I intervjuguiden för den f.d. 

BUP-anställda använde vi temana: Bedömning, samarbete, första linjen samt 

inlednings- och avslutningsfrågor. Inom de olika temana formulerade vi frågor som vi 

ansåg kunde hjälpa oss att få informationen vi behövde för att besvara vårt syfte. Vi 

var noga med att formulera öppna frågor för att ge intervjupersonen möjlighet till att 

fritt formulera sina svar och lyfta fram det de kände var av störst angelägenhet. Vi 

förberedde även följdfrågor och stödord som vi ansåg kunde anpassas efter olika svar 

men också för att hindra intervjun från att sväva alltför långt bort från ämnet.   

 

5.5 Genomförande av intervjuer 
Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser eftersom vi ville göra 

det så enkelt som möjligt för de som avsatt tid för vår studie, men också för att 

respondenterna skulle känna sig så bekväma och avslappnade som möjligt. 

Respondenten som arbetat på BUP tyckte dock att det kändes lättare att komma till 

oss och vi genomförde intervjun i ett av universitetsbibliotekets grupprum. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) inleds en forskningsintervju med en orientering. Det 

innebär att vi informerade intervjupersonerna om syftet med intervjun och upplyste 

om att vi spelade in samtalet och att de hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer, en av oss höll i intervjun med 

utgångspunkt från intervjuguiden medan den andra förde anteckningar som användes 

som underlag för följdfrågor. Intervjuerna varierade i längd mellan 40-60 minuter. 

Majoriteten av intervjuerna fullföljdes utan oförutsedda händelser. Det enda som inte 

gick helt enligt planen var att respondenten från BUP blev tvungen att avbryta 

intervjun tidigare än vi trott och vi fick slutföra intervjun via telefon. Intervjuerna 

avslutades med en uppföljning i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009) där vi 

frågade respondenten om hen hade något mer att fråga eller lägga till innan vi stängde 

av vår inspelningsutrustning. 
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5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För tillförlitlighet används begreppet reliabilitet i samhällsvetenskaplig forskning. 

Reliabiliteten är lättare att applicera vid kvantitativa undersökningar på grund av de 

mätningsbara resultaten. Bryman (2011:352) skriver om extern reliabilitet som 

behandlar i vilken utsträckning studien kan upprepas. Forskaren frågar sig då om 

undersökningen skulle ge samma resultat om den gjordes på nytt, av andra forskare. 

Det är ett kriterium som är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom de sociala 

miljöerna där studien genomförs förändras med också eftersom det finns ett subjektivt 

element i alla undersökningar. Eftersom vi byggde vår undersökning på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och erfarenheter som är föränderliga över tid 

och som även har förmedlats genom en berättelse som de själva är medskapare till så 

är det inte troligt att intervjupersonerna kommer ge exakt samma svar vid en upprepad 

studie. För att öka en intervjustudies reliabilitet är det viktigt att man tänker på att 

formulera öppna och neutrala frågor för att inverka så lite som möjligt på svaren 

(Kvale & Brinkmann 2009). Den neutrala ståndpunkten är något som vi fått tänka 

över vid ett flertal tillfällen eftersom vi båda hade skapat en bild av problematiken 

under vår praktiktid på socialtjänsten, innan studien genomfördes. Denna bild var 

givetvis vinklad och vi har under arbetets gång fått påminna varandra om att ha en så 

neutral utgångspunkt som möjligt. 

 

Ett resultats validitet handlar om i vilken utsträckning slutsatsen avtecknar 

verkligheten och hur tydligt forskningsfrågorna besvaras. Det ska vara hållbart, 

välgrundat, försvarbart och övertygande (Kvale & Brinkmann 2009:264). För att öka 

validiteten i vår studie har vi till största delen använt oss av originalkällor. Vi har även 

spelat in våra intervjuer för att kunna återge våra respondenters svar så snarlikt 

originalberättelsen som möjligt. Den semi-strukturerade intervjun tillät oss även att 

ställa följdfrågor kring det som framkom som oklart.  
 

5.7 Bearbetning och analys 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och transkriberades sedan av oss. Det fanns 

alltid två ljudkällor och om något inte hördes på den ena gick det att gå till den andra 

för att säkerställa att transkriberingen blev korrekt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
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avgörs vad och hur mycket som ska skrivas ut på syftet med undersökningen samt 

tillgången på tid. Vi ansåg inte att det i vår studie var nödvändigt att skriva ut varje 

liten paus eller stakning. Däremot var vi noga med att skriva ner varje fullständig 

mening ordagrant. Vi var också noga med att kursivera betoningar och skriva ut skratt 

och tvekan eftersom detta kan påverka hur texten tolkas. Genom att sträva efter att 

skriva ut fullständiga meningar blir det lättare att förmedla meningen i 

intervjupersonens berättelse och texten blir i allmänhet mer lättläst (Kvale & 

Brinkmann 2009). Citaten i resultatdelen är direkt återgivna från 

transkriberingsutskrifterna. 

 

För att lättare kunna se mönster, likheter och skillnader i våra intervjuer började vi 

med att leta teman i de utskrivna transkriberingarna. Vi kom fram till att vårt resultat 

gick att dela upp under två huvudrubriker med flera mindre teman under varje rubrik. 

Våra teman utgick från frågeställningarna men var uppdelade i många fler delar för att 

lättare kunna se vad som hörde ihop och för att senare få en struktur i resultat och 

analys. Varje tema fick sedan en färg och därefter färgkodade vi den text som ansågs 

relevant för vår studie. Vårt analysförfarande kan liknas vid tematisk analys som av 

Bryman (2011) beskrivs som det vanligaste sättet att angripa kvalitativa data. En 

tematisk analys kan göras på många olika sätt men det centrala är sökandet efter 

teman.   

 
 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Forskning är nödvändigt för ett samhälle och människorna i det. Det är viktigt att det 

bedrivs forskning, att den håller hög kvalitet och att den inriktas på väsentliga frågor. 

Detta kallas av Vetenskapsrådet för forskningskravet. Viktigt är dock att 

intervjupersoner skyddas från insyn i livsförhållanden, fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse och kränkning. Detta kallas för individskyddskravet och måste alltid 

vägas mot forskningskravet vid en vetenskaplig undersökning. Individskyddskravet 

kan delas upp i fyra olika huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Vi mailade ett 

informationsbrev till alla respondenter inför intervjuerna. Där beskrev vi uppsatsens 

syfte, att vi avidentifierar alla deltagare, att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. De fick även information om att vi spelar in intervjun och att allt material 
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förvaras där endast vi och vår handledare har tillgång till det och kommer förstöras 

efter att uppsatsen blivit godkänd. Innan intervjuerna påbörjades försäkrade vi oss 

muntligt om att respondenterna läst och förstått informationsbrevet. Efter att 

intervjuerna genomförts har ljudfiler och utskrifter förvarats och hanterats så att ingen 

utomstående har haft tillgång till dem. 

 

Eftersom kommunen där den barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningen som vi utgått 

ifrån är belägen är förhållandevis liten kommer konfidentialitetskravet bli en extra 

viktig faktor. För att inte riskera att någon ska kunna identifiera vilka våra 

respondenter är har vi därför beslutat att inte avslöja i vilken kommun mottagningen 

ligger. Vi kommer av samma anledning inte att avslöja vilka kommuner våra 

respondenter kommer från.  

 

Vi har omnämnt alla respondenter med pronomenet hen. Det är ett sätt att göra det 

svårare att identifiera de enskilda individerna i studien. Vi har också valt att avslöja så 

lite som möjligt om vår respondent som varit anställd på BUP. Vi är medvetna om att 

detta kan påverka tillförlitligheten eftersom läsaren inte får information bland annat 

om när hen varit anställd på BUP och då hur tidsaktuell informationen är. 

 

5.9 Arbetsfördelning  
Under den största delen av arbetet med uppsatsen har vi gemensamt diskuterat, skrivit 

och läst. Några avsnitt har vi delat upp mellan oss men ändå gått igenom och 

bearbetat tillsammans. I kapitlet med rubriken Kontext och historisk bakgrund 

ansvarade Maja för avsnittet om BUP och Sandra för avsnittet om skolkuratorn. 

Avsnittet om socialtjänsten skrevs gemensamt. I teoridelen hade Maja huvudansvar 

för professionsteori och Sandra för nyinstitutionell teori. Resterande avsnitt skrevs 

gemensamt. Alla intervjuer och transkriberingar gjorts gemensamt. Vi känner att vi 

har kompletterat varandra bra i arbetet med uppsatsen. Ibland har våra olika 

infallsvinklar lett till kompromisser men vi har alltid sett till att vi är överens om det 

vi ska skriva.  
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6 Resultat 
Här redovisar vi de resultat som framkommit av studien. Vi har delat in resultatet i två 

större avsnitt: Samverkan och ansvarsfördelning och Barn som faller mellan stolarna, 

med flera underrubriker till varje del. Det gjorde vi för att få en bra struktur på kapitlet 

och göra det lätt för läsaren att se vilka resultat vi kommit fram till. 
 

6.1 Samverkan och ansvarsfördelning 
6.1.1 En positiv samverkan med förhinder 

Alla vi har intervjuat är överens om att det är viktigt med en fungerande samverkan 

mellan socialtjänst, skola och BUP. Hur den nuvarande samverkan upplevs skiljer sig 

dock mellan professionerna och individerna. En av socialsekreterarna uttrycker att det 

har sett olika ut under åren hen jobbat inom socialtjänsten men att hen överlag känner 

att samarbetet varit personbundet. Hen känner att det har varit lättare att ha kontakt 

med vissa personer på BUP. En annan socialsekreterare uttrycker att det ofta är lättare 

att samarbeta med socionomerna som arbetar på BUP. Hen berättar att det kanske 

beror på att de har tillhör samma profession och att de talar ungefär samma språk. En 

önskan som återkommer flera gånger under våra intervjuer är att kontakten med BUP 

kunde vara mer frekvent. En av socialsekreterarna uttrycker ett missnöje med 

samarbetet men tror samtidigt att det skulle kunna se ut annorlunda eftersom många 

på BUP är trevliga och kunniga.  

 

En av kuratorerna pekar på ett grundläggande problem i samarbetet med BUP. Hen 

upplever att BUP kräver in för många och tidskrävande utredningar från skolan innan 

de startar en utredning kring ett barn. Detta resulterar i långa väntetider även när 

behovet av stöd och hjälp är stort. I ett fall, berättar kuratorn vidare, har det dröjt mer 

än ett år för ett barn att få påbörja en utredning hos BUP. Under den här tiden är det 

inte bara barnet utan även många i barnets omgivning som har farit illa, menar 

kuratorn. De två kuratorerna vi intervjuat har olika arbetssätt och olika mycket 

erfarenhet av att samarbeta med BUP. Den ena har inte så mycket kontakt med varken 

BUP eller barnet efter skickad remiss medan den andre gärna samarbetar kring barnet 

tillsammans med BUP. Så här berättar kurator 2 som sällan har ett aktivt samarbete 

med BUP: 
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För mig är det så att när de liksom har kommit till BUP så vet jag inte riktigt hur 
hjälpen ser ut, samarbetet är inte riktigt upplagt så att man träffas under tiden för 
uppföljningar. Visst kan man ringa och kolla hur det går men man hoppas på att 
det blir hjälp. (Kurator 2) 

 

Samma kurator uttrycker en förståelse för att det är svårt för BUP att hålla kontakten 

med kuratorerna under utredning eller behandling av ett barn eftersom de har en 

pressad arbetssituation. Kurator 1 som gärna samarbetar kring ett barn uttrycker 

vikten av samarbetet såhär:  

 
Det kan jag tycka ibland saknas för syftet måste ju vara, i alla fall om skolan 
remitterar en elev till BUP så är det ju för att skolan behöver hjälp för att veta hur 
man ska bemöta barnet… på bästa sätt. Och om det då inte finns något samarbete 
då är det ju liksom helt… bortkastat. Då förstår jag inte riktigt meningen med det. 
(Kurator 1) 

 

Även vår respondent som arbetat på BUP känner att tiden för samverkan med skola 

har minskat. Hens upplevelse är att det var mer samverkan kring barnen förr. 

Båda kuratorerna har goda erfarenheter av kontakten med BUP. De upplever att de 

har blivit tagna på allvar när de ringt och oftast fått svar på hur ärendet ska tas vidare. 

Ibland har BUP velat ha samverkansmöten kring ett barn för att både de och skolan 

ska förstå barnets situation bättre.  

 

Det kommer fram i några av våra samtal med socialsekretarena att BUP kan vara 

svåra att få tag i även när de har jour. Det är oftast upptaget och det går inte att lämna 

nummer och namn för att bli uppringd. Socialsekreterarna upplever detta som 

problematiskt då det ofta är akuta ärenden som de ringer om på jourtelefonen. 

Socialsekreterarna har också mycket positivt att säga om samarbetet med BUP. Det 

kan vara svårt att få tag i någon på BUP men själva samtalen är ofta givande. 

Personalen på BUP är duktiga och ger ofta användbara tips och råd i ärenden. 

 

Flera av intervjupersonerna har förståelse för de problem som kan uppstå när olika 

organisationer samarbetar. Ibland anser BUP inte att ett barn hör hemma hos dem 

medan skolan ser en problematik som de anser hör till BUP:s område. I dessa fall tror 

en av kuratorerna att problem kan uppstå när information om barnet kommer från 

olika håll. I den lugna hemmiljön kanske inte föräldrarna ser samma problematik som 

de vuxna i skolan gör.  
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6.1.2 Respekt och förväntningar  

Hos socialsekreterarna finns en känsla av att BUP inte alltid respekterar och lyssnar 

på dem. Flera av socialsekreterarna poängterar att det med deras profession kommer 

en kunskap om barn och deras sociala situation. Ofta har de också följt familjen under 

en tid innan BUP kontaktas. Ändå upplever socialsekreterarna inte att deras 

information och kunskaper värdesätts: 
 
[…] För där har jag erfarenhet av ett ärende där BUP gjorde bedömningen att det 
här föreligger inget neuropsykiatriskt funktionshinder utan här handlar det om 
enbart om föräldraförmåga och miljön hemma. Och vi blev alldeles förtvivlade 
för att vi såg ju att det här var föräldrar som visserligen kämpade och inte hade 
det så lätt men där det här barnet hade sådana problem för det kunde inte enbart 
förklaras med hemmiljön och föräldraförmågan […] men det blir väldigt tråkigt 
när man liksom slår fast att ni har inte gjort ert jobb. Säger BUP till oss. 
(Socialsekreterare 1) 

 

De flesta av socialsekreterarna känner av att BUP har en högre hierarkisk position än 

socialtjänsten och att det kan vara svårt att få gehör för sin kunskap i kontakt med 

BUP. Flera socialsekreterare överväger om de har en för stor respekt för BUP. Så här 

berättar socialsekreterare 3: 
 

Min uppfattning är att vi ibland kan ha en övertro, att vi nästan glömmer bort att 
vi har en kunskap också. Att de blir experter, och på vissa saker är de experter, 
men vi kan också vara experter […] Jag vet att vår chef (namn) sa till mig såhär 
(namn)- för jag tyckte det var ett jättekonstigt beslut, jag kommer inte ihåg vad 
det rörde för ärende. Men ja, så här får vi göra tyckte jag, för så säger de på BUP. 
Men då tyckte hon ”Men herregud din egen kompetens! Slänger du den helt åt 
sidan, och du känner familjen väl” Ja, just det man kanske- men det kan ligga hos 
mig också, att jag är lite rädd för auktoriteter. (Socialsekreterare 3) 

 

Socialsekreterare 2 upplever att den här blinda tilltron till BUP blir mindre med åren. 

Hen beskriver att hen som nyexaminerad litade på allt BUP sa men att det inte är så 

nu för tiden. Hen berättar att det är ytterst sällan socialtjänsten får skriftliga svar på 

remisser och frågeställningar till BUP. Något som socialsekreterare 2 tycker är 

problematiskt. 
 
Flertalet av de intervjuade är överens om att de olika verksamheterna har 

förväntningar på varandra som inte är realistiska. Ibland har socialsekreterarna en 

känsla av att om de bara får kontakt med BUP kring ett barn kommer allt att lösa sig.  

De är medvetna om att dessa förväntningar är orealistiska och kan känna att skolan 

ibland har liknande förväntningar på socialtjänsten. Flera av socialsekreterarna uppger 
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att BUP upplever att socialtjänsten har orimliga krav på deras verksamhet, liksom 

socialtjänsten ibland upplever att skolan har orimliga krav på dem.  

 

Hos socialsekreterarna råder en gemensam föreställning om att BUP inte kommer ut 

till familjerna och ser verkligheten på samma sätt som socialsekreterarna gör. En 

socialsekreterare beskriver det som att BUP håller sig på sitt kontor långt borta 

någonstans. En socialsekreterare beskriver också att det känns som om BUP och 

socialtjänsten befinner sig långt ifrån varandra. Hen förstår inte riktigt varför eftersom 

båda verksamheterna jobbar mot samma mål och har barnets bästa som utgångspunkt. 
 
6.1.3 Vems ansvar? 

Flertalet av våra respondenter upplever att det är svårt att vara säker på vilken 

problematik som ligger bakom ett barns psykiska ohälsa och därmed vilken instans 

som har huvudansvaret för barnets behandling. En socialsekreterare tar även upp att 

gränserna mellan verksamheterna är på väg att bli otydligare. På hens arbetsplats är 

målet att arbeta med hemmaplanslösningar och därmed ställs ett ökat krav på att 

kommunen satsar på mer egen kompetens inom området, exempelvis 

familjebehandlare. 

 
Enligt majoriteten av socialsekreterarna blir kommunen ibland tvungen att arrangera 

hjälp för ett barn, exempelvis ett utredningshem, vilket egentligen är ett 

landstingsansvar. De känner sig tvungna att placera ett barn men känner att det landar 

i en kostnads- och ansvarsfråga. Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för 

invånarna i kommunen är det ofta på dem ansvaret hamnar. Så här berättar 

socialsekreterare 3: 
 

Att jag tycker att det blir som att kommunen får ibland köpa in tjänster som 
faktiskt absolut är ett landstingsansvar. För hur kommer det sig att vi kan utreda 
de här barnen då, om vi ändå pratar om barn nu, när vi lämnar dem på 
utredningshem med deras föräldrar till exempel? Varför gick det inte att göra det 
på BUP? (Socialsekreterare 3) 

 

En av socialsekreterarna har också varit med om att BUP frånsade sig ansvaret över 

ett barn eftersom de redan träffat familjen flera år tidigare. Mycket hade förändrats 

och enligt socialtjänsten var barnet i stort behov av en utredning. I det här fallet blev 

kommunen tvungen att anlita ett utredningshem. Samma socialsekreterare uttrycker 

en förståelse för att BUP ibland måste säga nej men hen skulle vilja ha en bättre 
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dialog mellan BUP och socialtjänst. Ibland känns det som att BUP inte tar ärendet på 

allvar. Hen upplever det som frustrerande att kompetensen finns inne på BUP men att 

det är svårt att få tillgång till den. 
 
En av kuratorerna beskriver att skolan försöker hantera situationen då BUP inte kan 

hjälpa till genom att använda de resurser som finns till hands, exempelvis genom att 

anställa en assistent till barnet. Socialsekreterare 1 beskriver att de försöker trycka på 

när de anser att ett barn behöver hjälp hos BUP: 

 

Och ibland har det lönat sig men ibland så får ju vi jobba på med familjen själva 
och kanske sätta in familjebehandlare även om det kanske inte är helt rätt men då 
får ju vi använda oss av det vi har. Eller ha en egen stödkontakt med familjen.  
(Socialsekreterare 1) 

 
 
6.1.4 Första linjen och snävare intag 

Ingen av våra respondenter visste särskilt mycket om första linjen. Några hade inte 

hört ett ord om det medan andra visste lite om syftet med en första linjen-verksamhet. 

Det som flera av socialsekreterarna däremot märkt av är att BUP sedan en tid tillbaka 

har blivit mer specialiserade mot allvarligare psykisk problematik och att det blivit 

svårare för barn att kvala in hos BUP: 

 

Jag känner att det har blivit svårare att samarbeta med BUP […] det jag får höra 
från BUP är ju att man är… att man jobbar med specialistpsykiatri ... där det 
handlar mer om, alltså allvarliga psykiska tillstånd […] De här barnen och 
ungdomarna som vi träffar som kanske mår allmänt dåligt, då vill man hänvisa 
till skolkurator, skolpsykolog, primärvården. (Socialsekreterare 1) 

 

Vidare upplever socialsekreteraren att det just nu är problematiskt eftersom BUP 

redan börjat ta emot färre barn samtidigt som det ännu inte går att hänvisa barnen till 

primärvården. En stor del av våra respondenter anser att BUP:s kriterier för att ta emot 

ett barn är snäva. Så här uttrycker sig socialsekreterare 3: 
 

Just nu så är min uppfattning att det är svårt att få tillträde till BUP, man kvalar 
liksom inte in med sina ärenden där helt enkelt. Det är min uppfattning. 
(Socialsekreterare 3) 

 

Samma socialsekreterare beskriver att det ibland känns lönlöst att försöka få BUP:s 

hjälp och att hen ibland kommer på sig själv med att tänka att det är lika bra att 
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ansöka om ett utredningshem genom kommunen på en gång. Hen tycker att de ofta får 

beskedet från BUP att ”det här är inte vårt bord”. Socialsekreterare 1 beskriver en 

liknande känsla: 

 
Kanske väldigt hårt sagt men jag får en känsla ibland av att de vill ha de väldigt 
avskalade, vad ska man säga, där allting är perfekt runt om så att man bara har det 
här psykiatriska problemet, som man kan jobba med och så ser ju verkligheten 
inte ut. (Socialsekreterare 1) 

 

Respondenten som tidigare arbetat på BUP beskriver en verksamhet med starka 

riktlinjer och krav på kategorisering och diagnoser. Hen berättar att det måste gå att 

sätta en diagnos på den psykiska ohälsan, till exempel depression. Detta är någonting 

vår respondent tror kan bli problematiskt om ett barn med diagnosen depression under 

ett möte inte visar några tecken på sjukdomen. Hen är rädd att man då kan släppa ett 

barn som egentligen behöver en uppföljning. 
 
Hos majoriteten av våra respondenter finns en oro över utvecklingen av första linjen. 

De oroar sig över att barnen inte kommer att behandlas av personer med rätt 

kompetens och att barn med lindrigare besvär inte får tillgång till den samlade 

kompetens som finns på BUP. Det uttrycks också en oro kring vad som är motivet 

bakom utvecklingen av första linjen, om barnpsykiatrin som mycket annat ska 

effektiviseras för att minska kostnader eller om det är barnens bästa som är 

utgångspunkten. 
  
 
Flera av våra respondenter tror ändå att utvecklingen av första linjen kan leda till 

något positivt om det anställs kompetent personal. De tycker att det är positivt om det 

blir så att vården hamnar närmare barnen och tillgängligheten till psykiatrisk vård för 

de unga i samhället ökar. 

 

6.1.5 Förhoppningar 

Både socialsekreterare och kuratorer är överens om att det behövs en ökad 

kommunikation mellan skola, socialtjänst och BUP och en ökad insyn i varandras 

verksamheter för att bilda en större förståelse för varandras arbete. En 

socialsekreterare berättar att det leder till mycket frustration när hen inte får svar på 

varför ett barn inte kan få hjälp av BUP trots att barnet mår allvarligt psykiskt dåligt. 

Hen säger att beslutet kanske är noga övervägt av personal på BUP men att det på 
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socialtjänsten känns som att ”det bara blev så” eftersom de inte får några tydliga 

förklaringar. 
 
Flera respondenter uttrycker en önskan om ett närmare samarbete med BUP med fler 

samverkansmöten. En av socialsekreterarna leker med tanken om socialtjänst och 

BUP skulle arbeta inom samma organisation med samma ledning. Något som hen vid 

närmare eftertanke inte tror är särskilt realistiskt.  
 
Flera av de intervjuade uttrycker en önskan om att BUP ska arbeta mer förebyggande 

och motiverande. Att de ska träffa och hjälpa barn i ett tidigt skede och att de då 

fångar upp ett exempelvis deprimerat barn innan depressionen blir allvarlig. Som det 

är nu tror socialsekreterarna att BUP främst arbetar med de familjer som redan är 

motiverade. En av socialsekreterarna menar att en placering på ett utredningshem är 

ett stort ingrepp i en familj och att det i en del fall inte hade behövt gå så långt om 

BUP hade tagit socialtjänstens oro på allvar och varit snabbare med att komma igång 

med stöd och hjälp. Även respondenten som tidigare arbetat på BUP anser att det vore 

bra om BUP kunde komma in tidigare och etablera en samtalskontakt. 

 

6.1.6 Sammanfattning 

Det finns problem i kommunikationen mellan kuratorerna, socialsekreterarna och 

personalen på BUP. Samarbetet är till viss del personbundet, det känns lättare att 

arbeta med vissa personer inom BUP, främst med andra socionomer. Det är också 

svårt att nå BUP även under jourtid. Socialsekreterarna upplever att deras kunskap om 

familjerna och barnen inte tillvaratas i kontakten med BUP. Det är ibland svårt att 

veta vilken instans ett barn hör till. Barnen riskerar att hamna mellan stolar och ibland 

upplever socialsekreterarna att kommunen måste gå in och ta över något som 

egentligen är ett landstingsansvar. De flesta av våra respondenter upplever att BUP 

blivit mer specialiserade och främst tar emot barn med allvarlig psykisk problematik. 

Detta samtidigt som det inte finns någon utvecklad instans för att ta emot barn med 

lindrigare problematik.  
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6.2 Barn som hamnar mellan stolarna 
6.2.1 Utestängd problematik 

Alla socialsekreterare och även respondenten som arbetat på BUP är överens om att 

många barn faller mellan stolarna i nuläget. Det finns en förståelse hos respondenterna 

för BUP:s arbetssätt och att de inte kan ta emot alla barn som söker hjälp. En av 

socialsekreterarna tror att BUP har väldigt tydliga riktlinjer för vad de ska arbeta med 

för problematik och hen förstår att det måste vara så. Men hen ser också de negativa 

konsekvenserna av att många barn inte passar in inom dessa riktlinjer. Så här 

resonerar socialsekreterare 4 om BUP:s makt att urskilja vilka som passar inom 

riktlinjerna: 
 

Den makten, den ska ju bottna i en profession. Att när man väljer så ska man ju 
välja de barn och familjerna som har det största behovet. Och det måste man ju 
lita på. Men ibland så finns det olika sätt, det blir ju en del krockar där och det 
handlar nog främst om de ungdomarna där vi ser att, nä, det här handlar inte om 
den psykosociala miljön, omständigheterna runt, utan vi ser att det här är en 
ungdom, att det är något annan som felar, något utvecklingsmässigt eller ja… 
Och så kan vi ändå få att vi ska lägga tillbaka det, att det tillhör oss. 
(Socialsekreterare 4) 

 

De flesta av våra respondenter är av uppfattningen att BUP inte tar emot barn som har 

drogproblematik även om drogerna är en liten del och det finns en tydlig psykisk 

problematik. Socialsekreterare 2 berättar: 

 
Och det kan ju vara då att vi skriver i remissen att personen har testats positivt på 
cannabis då och… Ja, då faller den personen bort kan man säga. Men vi kanske 
ser att, nej det här är bara en pytteliten del i problematiken, som kanske precis har 
påbörjats eller vad man ska säga. Medan på pappret så ser det ut som att ”jaha, 
cannabis är en stor del i det”. (Socialsekreterare 2) 

 

Även en av kuratorerna har erfarenhet av att det kan bli en kamp mellan skola och 

BUP om vad huvudproblemet är när det gäller droger- Vad är hönan och vad är ägget? 
  

Ett annat exempel på problem som BUP inte arbetar med enligt majoriteten av våra 

respondenter är när ett barn mår psykiskt dåligt och föräldrarna samtidigt är i en 

vårdnadstvist. Många av dessa barn mår dåligt psykiskt och tar på sig skuld för det 

som händer mellan föräldrarna, samtidigt som de inte kan få stöd från föräldrarna som 

själva är i kris. Socialsekreterare 1 berättar: 
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Eller där föräldrarna är i vårdnadstvist och jag tycker att, man borde väl ändå 
kunna träffa barnet och ha samtal med barnet, lite stödjande kontakt åtminstone 
men då gör de inte det. (Socialsekreterare 1) 

 
Även om detta är problematiskt för många barn, för socialsekreterarna och för 

kuratorerna som vill ge barnen rätt hjälp finns det en förståelse för BUP:s agerande.  

Socialsekreterare och kuratorer är medvetna om att det är svårt att behandla någon 

som fortfarande befinner sig i situationen som är ursprunget till problemet. Det kan 

också bli problematiskt då föräldrarna inte är överens och upplever att behandlaren tar 

ställning för en av parterna. 

 

Flera av socialsekreterarna och även den tidigare BUP-anställda har reagerat på att det 

är svårt för utåtagerande barn att få hjälp på BUP. Enligt socialsekreterarna uttrycker 

BUP att de inte har tillräckliga resurser och inte har möjlighet att utreda barnet på 

hemmaplan. En socialsekreterare fick som förklaring att ett ärende med ett 

utåtagerande barn var för svårt för BUP och skulle hanteras inom socialtjänsten. 

Respondenten som arbetat på BUP berättar:  

 

Jag har varit väldigt förvånad på senare tid att de liksom- utåtagerande, de ska 
bara ut där ifrån, från avdelningen. Och är det då bara de som kan uttrycka att de 
mår jättedåligt och vill ta livet av sig som ska få hjälp- det står ju för någonting, 
beteendet också. (F.d. anställd på BUP) 

 

En av våra socialsekreterare kan förstå att det i en del fall med barn med utåtagerande 

beteende inte går att utreda barnet i öppna former då det exempelvis kan vara väldigt 

svårhanterligt, slå sönder saker och vägra svara på frågor. I dessa fall håller hen med 

om att kommunen måste placera barnet för utredning under lugnare förhållanden men 

hen anser att BUP borde ta mer ansvar istället för att lägga över ansvar och kostnader 

på kommunen.  

 

Utöver barn med drogproblematik och barn som är utåtagerande tar några av 

respondenterna upp att situationen kan bli komplicerad när det gäller barn med 

självskadebeteende. En socialsekreterare tror att kompetensen för detta problem 

tidigare funnits hos BUP men att den inte längre är tillgänglig. Enligt vår respondent 

som arbetat på BUP så är det ett aktivt val från BUP:s sida att vara försiktiga när det 

gäller vård för självskadebeteende då vården kan få motsatt effekt: 
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Det här sjuka, allt kretsar runt hur de ska skada sig själva, mediciner och så. Så att 
idag kan man tycka att det är lite kallt men ofta vid självskada så vill man helst 
inte att de ska hamna på BUP för de kan bli så sjuka av det. Man kan förstärka det 
sjuka beteendet. (F.d. anställd på BUP) 

 
Ett annat problem som socialsekreterare 3 tar upp gäller barn som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. Hen berättar om ett fall där BUP inte kunde ta emot barnet 

eftersom de inte ansåg sig ha rätt kompetens. Från början ville BUP att kommunen 

skulle ta hela ansvaret för att söka vård utanför BUP. Handläggaren i det här fallet 

drev på och lyckades få landstinget att betala en del av barnets behandling. 

Socialsekreterare 3 berättar även att hen är förvånad över att BUP inte själva skaffar 

sig den kompetensen som krävs eller tar på sig ansvaret att köpa in nödvändig 

behandling.  
 

6.2.2 Sociala problem och sociala resurser  

Alla socialsekreterare är överens om att det är svårare för ett barn att få hjälp av BUP 

om det finns social problematik med i bilden. Socialsekreterarna har uppfattningen att 

BUP endast vill arbeta med barn med tydlig psykiatrisk problematik. 

Socialsekreterare 1 berättar: 
 

När det finns en social problematik så tycker de att då måste man reda ut den 
först. Och det är ju något som tar väldigt lång tid och är väldigt svårt att 
åstadkomma och så har vi barn då som då kanske behöver psykiatrisk hjälp och 
så ska de vänta på det då […] nu är jag kanske väldigt hård men då tror jag att 
BUP tycker att då är det är sådan rörig social situation så då kan inte BUP jobba 
med familjen utan då blir det socialtjänsten som först ska reda lite i det. Så de 
som är, vad ska man säga, värst utsatta, de barnen, de är jag tveksam till om BUP 
vill jobba med. (Socialsekreterare 1) 

 

Samma socialsekreterare beskriver ett fall där BUP bedömde att ett barn behövde 

terapi men där familjesituationen var tvungen att stabiliseras innan terapin kunde 

påbörjas vilket skapade ett slags moment 22. Vår respondent som arbetat på BUP 

håller med om att det är svårt att få ”rätt” insatser för ett barn som både har psykisk 

och social problematik. Hen anser att verksamheterna är snäva och att det är lätt för 

barn att hamna mittemellan. På något sätt får barnen säkert hjälp av socialtjänsten 

men hen är osäker på om det blir den hjälp som barnet är i behov av. 

 

Förutom att barnen måste passa in i ganska snäva ramar för att få hjälp av BUP tror 

flera av socialsekreterarna att det krävs att barnen har aktiva och kunniga föräldrar. 
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De tror att det är lättare för barn som har föräldrar som är verbala, driver på och 

närvarar vid möten. Kurator 1 uttrycker det så här: 

 
Ja, alltså det jag har tänkt på som jag kan bli väldigt frustrerad och upprörd över, 
men det är ju så inom vården och överallt, att man måste vara väldigt aktiv och 
veta vad man vill och kunna mycket för att få den hjälp man behöver. Det kan 
göra mig väldigt upprörd att de här familjerna som kanske har- låginkomsttagare 
som kanske inte har den… förmågan att ta de här kontakterna som verkligen 
skulle behövas, de får ju inte hjälp tyvärr, tror jag. (Kurator 1) 

 

Flera av respondenterna tror att både barnet och föräldrarna måste vara väldigt 

motiverade för att få hjälp av BUP. Något som kan vara svårt för ett barn som 

exempelvis varit med om en besvärlig händelse som det kan vara svårt att prata om. 

 

6.2.3 Långa väntetider 

Alla vi intervjuat tar upp problematiken med långa väntetider inom BUP:s 

verksamhet. Ibland har problematiken hos ett barn eskalerat under väntetiden och när 

BUP ska starta en utredning är problematiken så pass allvarlig att barnet måste 

placeras för att skydda både sig själv och omgivningen. En av respondenterna tar 

också upp flera fall där den långa väntetiden har gjort att socialtjänsten känt sig 

tvungna att placera barnet på utredningshem. Socialsekreterare 2 beskriver situationen 

så här: 
[…] framförallt är det utredningar som tar lång tid. Jag tror de pratar om, sist jag 
pratade med dem var det väl över ett halvårs väntetid... på det. Så de kan sätta in, 
som det var då i alla fall stöd och råd, men ingen utredning... Och ibland är det ju 
så att skolan väntar ju in i det sista med att kontakta oss liksom, och då är det 
redan akut. Och sen tar det ett halvår till... Det är ju inte bra... […] Men sen är det 
säkert så att BUP jobbar med många som vi inte har kännedom om och som 
kanske har mycket värre, de gör ju säkert sina prioriteringslistor också. Men det, 
den känner ju inte vi till. (Socialsekreterare 2) 

 

Även i det här fallet visar flera av respondenterna en förståelse för att BUP har en hög 

arbetsbelastning. En respondent poängterar att problemet med de långa väntetiderna 

inte ligger hos personalen på BUP utan är ett strukturellt problem. 

 

6.2.4 Sammanfattning 

Respondenterna uppger att BUP inte tar emot barn som har drogproblematik, barn 

vars föräldrar är i vårdnadstvist eller barn som är starkt utåtagerande. Även om detta 

är problematiskt då barnen samtidigt kan ha psykisk problematik finns en förståelse 
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från flera respondenter för BUP:s agerande. I de fall där barnet är starkt utåtagerande 

och behöver hjälp i andra former eller där barnet i första hand behöver annan 

behandling, exempelvis drogavvänjning, har socialsekreterarna en förståelse för att 

BUP inte kan behandla barnet. Respondenterna upplever också att det är svårt att få 

BUP:s hjälp i fall med barn med självskadebeteende och med barn som utsatts för 

sexuella övergrepp. I de här fallen förklarar BUP sitt agerande med att de inte har de 

resurser som krävs. Här finns inte samma förståelse från respondenternas sida, de 

anser att BUP borde skaffa kompetensen som krävs eller köpa in tjänster som matchar 

behoven. Enligt våra intervjupersoner är det också svårare för barn som samtidigt har 

social problematik att få hjälp av BUP. Förklaringen från BUP:s sida brukar vara att 

socialtjänsten ska lösa de sociala problemen innan BUP kan ta emot barnet, något som 

är svårt och kan ta tid. Flera av respondenterna har en bild av att det underlättar om 

barnets föräldrar är drivna, verbala och kunniga i kontakten med BUP. Det finns 

också en frustration hos respondenterna över de långa väntetiderna inom BUP:s 

verksamhet, framförallt när det gäller utredningar. 
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7 Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi, med hjälp av våra valda teorier, begrepp och den tidigare 

forskningen, analysera våra resultat. Vi har liksom i resultatdelen delat upp analysen i 

två större teman; Samverkan och ansvarsfördelning samt Barn som hamnar mellan 

stolarna, för att det ska bli tydligt vilken del av resultatet vi analyserar.  

 
 
7.1 Samverkan och ansvarsfördelning 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett område där flera aktörer med olika 

viljor strålar samman. Enligt Lindqvist (2000:13) leder aktörernas olika uppgifter, 

regelsystem och varierande ekonomiska möjligheter till svårigheter inom 

verksamhetsområden där de olika aktörerna berörs. Våra respondenter märker av 

dessa svårigheter och påverkas av dem i arbetet med barn i behov av psykiatrisk vård. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är den instans som skola och socialtjänst 

kontaktar och remitterar barn med psykisk ohälsa till. Majoriteten av våra 

respondenter påtalar stora brister i kommunikationen med BUP. Det finns en känsla 

av att BUP finns långt bort och är svåra att nå, och att de har för lite insyn i varandras 

verksamheter. Den bristfälliga kunskapen om och förståelsen för varandras arbete och 

vilka resurser de har tillgång till leder till både frustration och orimliga förväntningar 

på varandra. Detta känner vi igen från den tidigare forskningen där Vandenbroeck et 

al. (2013) beskriver ett system drivet av institutioners intressen istället för barnen och 

familjernas behov. De olika regelverken och särintressena försvårar 

informationsutbytet mellan de inblandade verksamheterna och gör det svårt att skapa 

en enhetlig syn på samverkan kring barnen. Vandenbroecks et al. beskrivning går helt 

i linje med Lindqvists (2000) nyinstitutionella teori om att organisationer skapas 

genom sin omgivning och inte enbart utefter en rationell tanke om hur de på bästa sätt 

uppfyller sin funktion. Organisationer betraktas som sociala konstruktioner som 

strävar efter att upprätthålla legitimitet i förhållande till omgivningen. Genom att se på 

socialtjänsten, skola och BUP i enlighet med Levins (2013) legitimitetsbegrepp, som 

organisationer skapade av sin omgivning som ständigt måste arbeta för att 

upprätthålla sin legitimitet blir det lättare att se varför kommunikationen och insynen i 

varandras verksamheter är så problematisk.  
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Sjukvården som organisation har en hög ställning i många samhällen och har monopol 

på sjukdomsbegreppet. Läkarnas jurisdiktion på att sätta diagnos och besluta om 

behandling bidrar till den starka särställningen och ger professionen en hög status 

(Lindqvist 2000). Barn- och ungdomspsykiatrin är dessutom en 

expertsjukvårdsorganisation som har vetorätt inom området vilket ytterligare 

förstärker den höga statusen och gör att BUP får en hög maktposition. I samverkan 

med skola och socialtjänst kan BUP:s särställning få negativa konsekvenser. Våra 

respondenter uppger att de känner av BUP:s auktoritet. Enligt socialsekreterarna i vår 

studie är BUP svåra att få kontakt med. Även vid jourtid är det svårt att komma fram 

via telefon och det går inte att tala in meddelanden för att bli uppringd. Det 

framkommer även att BUP sällan ger skriftiga svar på socialtjänstens frågeställningar 

och remisser. Att BUP kan vara så pass otillgänglig och välja att inte prioritera 

kontakten med socialtjänst och skola är ett tecken på deras maktposition. De 

manifesterar upprepade gånger att de bestämmer hur kommunikationen ska vara 

utformad. Skola och socialtjänst skulle inte kunna agera på samma sätt eftersom de 

har det yttersta ansvaret för invånarna i kommunen och är beroende av BUP:s 

expertis. I citatet på sidan 36 framkommer att BUP kan förklara för socialtjänsten att 

de inte gjort sitt jobb. BUP kan alltså tack vare sin överordnade position gå utanför 

sitt eget specialistområde och bedöma socialtjänstens arbete. Att BUP kan uttala sig 

om andra parters kvalitet på arbetet men inte omvänt understryker maktobalansen 

mellan verksamheterna. Arbetet som BUP utför är inte öppet för kritik på samma sätt. 

Den allmänna tron på läkarnas förmåga att göra rätt bedömning samt deras 

tolkningsföreträde inom det medicinska fältet kan bland socialsekreterarna leda till en 

övertro på BUP:s verksamhet. Ofta går de på läkarens linje utan att ifrågasätta och kan 

till och med som i socialsekreterare 3:s exempel på sidan 36 åsidosätta sin egen 

kompetens och specifika kunskap inom sitt område. Eftersom socialtjänsten och 

skolan inte har makt att påverka BUP måste de istället hitta sätt att förhålla sig och 

anpassa sig till deras verksamhet.  

 

Enligt Blomqvist (2012) märks BUP:s högre hierarkiska position tydligt av i 

samverkan mellan verksamheterna genom deras möjlighet att prioritera bort ärenden 

och sätta gränser. Denna maktposition stärks ytterligare genom skolans och 

socialtjänstens efterfrågan av bedömningar från BUP. Som vi tidigare nämnt händer 

det att socialsekreterare åsidosätter sin egen kunskap för att endast beakta BUP:s 
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utlåtande. Under intervjuerna framkommer även att BUP inte respekterar och lyssnar 

på socialsekreterarna och att deras kunskap inte värdesätts även då de har god insyn i 

det aktuella ärendet. Anledningen till detta är att socialtjänstens kunskap är socialt 

orienterad vilket inte värderas på samma sätt som kunskap som är centrerad kring 

psykiatri och medicin. Enligt Abbott (1981) är en professions status beroende av 

huruvida de arbetar med ”rena” eller ”orena” problem. Socialtjänstens arbetsområde 

är mångsidigt och omfattar många olika aspekter av en individs problem. Detta är 

enligt Abbott ”orena” problem och bidrar till socialtjänstens lägre status. 

Barnpsykiatrins uppgifter är mer definierbara och de kan också välja att bortse ifrån 

sådant som inte tillhör deras kärnuppgift. För att den höga statusen ska upprätthållas 

är det viktigt för BUP att den allmänna synen på deras uppgift bevaras.  

 

Eftersom BUP har möjlighet att välja bort ärenden händer det att socialtjänst och 

skola får använda sina egna resurser i fall som de anser hör till BUP och landstingets 

ansvarsområde. Ansvarsfördelningen mellan skola, socialtjänst och BUP ligger alltså 

utanför socialsekreterarnas och kuratorernas kontroll. Det finns ofta inte ens en 

diskussion utan skola och socialtjänst blir tilldelade ärenden som BUP prioriterat bort.  

Enligt Lindqvist (2000) har den medicinska professionen autonomi och legitim rätt att 

fatta beslut om diagnos, behandling och vårdinsatser. Något som de omgivande 

verksamheterna får rätta sig efter. Några av våra respondenter upplever att det är 

lättare att samarbeta med vissa personer inom BUP, oftast andra socionomer. Vi drar 

därför slutsatsen att till exempel liknande utbildning kan överbrygga formella och 

informella statushierarkier. Förmodligen för att professioner utvecklar ett eget 

”arbetsspråk” genom gemensam utbildning och har samma förståelseramar för 

verkligheten och deras eget arbete. Det är inte lika lätt för socionomer på BUP som 

för exempelvis läkare att avfärda andra socionomer med alternativa 

förklaringsmodeller. 

 

Det har sedan 1980-talet skett en allmän mentalitetsförskjutning i samhället från 

kollektivism till individualism som bidragit till ett ökat intresse för kategorisering och 

sortering av människor. Detta märks tydligt inom det psykiatriska fältet där 

diagnostisering har fått en allt större betydelse (Hallerstedt 2006). Vad som räknas 

som psykisk sjukdom förändras med tiden. Flera av de psykiatriska tillstånd som 

diagnostiseras idag har tidigare setts som symptom på sociala problem (Kärfve 2006). 
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Respondenterna upplever att BUP endast vill arbeta med avskalad, tydlig psykiatrisk 

problematik hos barnet. Detta uttrycks av socialsekreterare 1 i citatet på sidan 39. Hen 

påpekar att detta är problematiskt eftersom det i verkligheten inte finns så tydliga 

gränser. Att skilja psykisk problematik från social problematik är i praktiken väldigt 

komplicerat och det är inte ovanligt att ett barn behöver hjälp med båda delarna. Detta 

kan tolkas utifrån Abbots (1981) resonemang om ”rena” och ”orena” problem där 

barnpsykiatrin försöker skilja ut problematiken på grund av en strävan efter att arbeta 

med ”renare” problem som ligger närmare den psykiatriska kunskapskärnan och som 

bidrar till att deras status och makt upprätthålls. Vår respondent som arbetat på BUP 

bekräftar barnpsykiatrins tydliga krav på kategorisering och diagnoser. Det 

framkommer även i studien av Vandenbroeck et al. (2013) att den så kallade 

"målgrupp" -strategin som innebär att mentala och beteendemässiga problem skiljs ut 

och kategoriseras börjat användas i stor utsträckning. Delvis på grund av det ökade 

trycket på barnpsykiatrin. Problemen som strategin kan medföra är att vissa kategorier 

prioriteras så att tillgången till hjälp begränsas för andra. Barn och ungdomar riskerar 

även att ”pressas” in i en kategori där det finns ledig kapacitet och att inte få hjälp 

efter det egentliga behovet. Den här kategoriseringen leder enligt Vandenbroeck et al. 

till att servicesystemet kring barn med psykisk ohälsa delas upp och blir svårare att 

samordna. Även om det enligt Lindqvist (2000) ofta är nödvändigt att ha en 

avskiljandeprocedur för att besluta om lämpliga insatser till en patient så upplever 

våra respondenter att BUP har blivit för snäva i sitt urval av patienter. De anser att det 

finns många barn med allvarlig psykisk ohälsa som inte får rätt hjälp på grund av att 

deras tillstånd inte går att kategorisera.  

 

Genom utvecklingen av första linjen verksamheten tar BUP ytterligare ett steg mot 

kategorisering av patienter och specialisering av organisationen. Detta sker i linje med 

den allmänna fokusförskjutningen i samhället mot individualisering och sortering av 

människor. Nu ska endast patienter med allvarlig psykisk ohälsa behandlas av den 

specialiserade barnpsykiatrin medan övriga ska behandlas inom primärvården. 

Eftersom BUP som organisation liksom andra institutioner är sociala konstruktioner 

uppbyggda av samhället runt omkring måste förändringar ske tillsammans med 

samhället för att institutionen fortsatt ska betraktas som legitim (Lindqvist 2000). Med 

hjälp av Hallerstedts (2006) analys kan renodlingen av organisationerna förstås som 

ett uttryck för det ökade tryck på organisationerna att arbeta med en tydligt avgränsad 
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problematik hos individen snarare än att beakta hela den komplexa bilden av 

problematiken. Flera av respondenterna uttrycker att de redan har märkt av 

utvecklingen av första linjen i BUP:s snävare intag av patienter. Det blir svårare att få 

behandling för barnen på BUP samtidigt som ingen vet vart de ska vända sig med 

klienter som inte är tillräckligt sjuka för BUP. Det finns en frustration hos 

socialsekreterarna över att kompetensen inne på BUP är svår att nå. Den ökade 

otillgängligheten till BUP resulterar i att socialsekreterarna ibland överväger att inte 

kontakta BUP. Socialsekreterare 3 berättar att hen funderat på att direkt ansöka om 

utredningshem via kommunen i stället för att försöka få behandling hos BUP. Flera av 

våra respondenter upplever att gränsen mellan kommunernas och landstingens ansvar 

har blivit otydligare. Även i fall där socialsekreterarna anser att det är ett tydligt 

landstingsansvar händer det att kommunen får stå för behandling och kostnader 

genom att exempelvis placera en ungdom på ett utredningshem. Enligt Lindqvist 

(2000) kan flera instanser som arbetar med samma problematik vara en källa till 

konkurrens. Organisationerna har sina domänanspråk och riskerar därför att tävla om 

att ta hand om eller slippa utföra vissa uppgifter. BUP försöker behålla 

tolkningsföreträdet gällande det medicinska men måste också hålla borta sådant som 

de inte anser tillhör deras domän, som sociala problem. Eftersom de också har ett 

maktövertag är det lätt för dem att vältra över ärenden som inte är tillräckligt 

medicinskt ”rena” på andra instanser. Det är främst socialtjänsten som påverkas av 

detta eftersom de har det yttersta ansvaret för kommuninvånarna och inte kan avsäga 

sig ansvaret på samma sätt. 

 
7.2 Barn som hamnar mellan stolarna 
När personalen på BUP möter ett barn första gången är det inte möjligt att se barnets 

alla brister och förtjänster. Behandlaren måste därför utifrån de regler och riktlinjer 

som finns i organisationen bestämma vilka aspekter av barnets problem som ska 

beaktas. Med olika hjälpmedel inordnas individen i ett kategoriseringsschema och blir 

ett ”fall”. Det här sättet att kategorisera klienter på kallas enligt Lindqvist (2000) för 

klientkonstruktion och den kategori barnet hamnar i bestämmer ärendets framtida 

hantering. Utifrån våra intervjuer har vi förstått att riktlinjerna för hur ärenden ska 

hanteras och kategoriseras på BUP är ganska strikta. Vi anser dock fortfarande att 

Lipskys (2010/1980) teori om gräsrotsbyråkrater är applicerbar. En gräsrotsbyråkrat 

arbetar inom en offentlig människobehandlande organisation med klientkontakt och 
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har stor handlingsfrihet i hur de vill utföra sina uppgifter. Det finns regler inom BUP 

som behandlaren måste följa, men i mötet med patienten finns ett relativt stort 

utrymme att bedöma hur ärendet ska kategoriseras och hanteras.  

 

Eftersom BUP kan avvisa de klienter som inte anses höra hemma hos dem har de 

makten att definiera vad som är psykisk problematik och vad som beror på något 

annat; till exempel sociala problem eller missbruk. Att de idag enbart ska arbeta med 

allvarlig psykisk ohälsa ger dem också makten att definiera vad som är lindrig 

respektive allvarlig psykisk ohälsa. En ungdom kan naturligtvis ha problem med både 

drogmissbruk och psykisk ohälsa. Det är svårt att avgöra vad som är det 

grundläggande problemet och vad som är en följd av problemet. Enligt våra 

respondenter har BUP som policy att inte ta emot barn och ungdomar med 

drogproblematik. Som socialsekreterare 2 berättar på sidan 41 räcker det med att 

barnet vid ett tillfälle testats positivt för cannabis för att BUP ska anse att barnet har 

problem med droger och bör behandlas för det innan den psykiatriska behandlingen 

påbörjas. Detta även om socialtjänsten påtalar att drogproblematiken är en liten del 

och att barnet främst är i behov av hjälp för sin psykiska ohälsa. Vi förmodar att den 

psykiska ohälsan med stor sannolikhet förvärras om den inte behandlas samtidigt med 

drogberoendet, vilket i sin tur ytterligare fördjupar ungdomens drogproblematik.  

 

En policy liknande den som finns kring drogproblematik upplever respondenterna 

förekommer angående barn vars föräldrar befinner sig i vårdnadstvist. I de här fallen 

är det inte barnets eget beteende som står i vägen för vård utan det är i stället 

situationen kring barnet som motverkar behandlingen enligt BUP. Vårdnadstvister 

kan vara komplicerade och ta lång tid att reda ut och under tiden kan barnets psykiska 

problem förvärras. Bland respondenterna finns en förståelse för dessa 

avskiljandeprocedurer både när det gäller barn med drogproblematik och barn vars 

föräldrar är i vårdnadstvist. Samtidigt finns en frustration över att kriterierna är så 

snäva. Fler barn skulle förmodligen bli hjälpta om systemet var mer flexibelt.  

 

Överlag är det svårt för barn i situationer där social problematik finns med i bilden att 

bli antagna som patienter hos BUP. Socialsekreterare 1 har flera exempel på detta (s. 

43). Enligt hen anser BUP att socialtjänsten först ska reda ut den sociala 

problematiken. Något som är svårt och tar lång tid. Detta visar tydligt hur BUP 
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försöker avgränsa sin domän och stänga ute problematik som de inte anser är rent 

psykiatrisk. Detta får konsekvenser för de barn som inte passar in i BUP:s 

kategorisering och som får lösa sin problematik med hjälp av skolan, socialtjänst eller 

på egen hand. Enligt socialsekreterare 1 är det de barn som har social problematik 

samtidigt som den psykiatriska som är mest utsatta. Detta innebär att de som är i störst 

behov av hjälp har svårast att få den. Det är inte bara i fall då ärendet är svårdefinierat 

som barn blir utan hjälp från BUP utan socialsekreterarna har även upplevt fall där 

barn som utsatts för sexuella övergrepp eller är utåtagerande avvisas med förklaringen 

att det saknas kompetens eller resurser. I flera av dessa fall har kommunen fått ta 

ansvar genom att köpa kompetens utifrån i form av utredningar eller behandling som 

de egentligen anser är BUP:s uppgift. Socialsekreterarna uttrycker en förståelse för att 

det ibland är svårt att utreda ett barn som är starkt utåtagerande. Samtidigt blir det 

motsägelsefullt då BUP redan börjat specialisera sig mot allvarligare problematik 

samtidigt som de kan påstå att ett ärende är för svårt eller komplicerat och lämna över 

det till kommunen. Socialtjänsten har inte samma möjlighet att avsäga sig ett ärende 

på grund av resursbrist. Enligt Hasenfeld (1987) är strukturen på 

människobehandlande organisationer uppbyggd så att organisationen har en starkare 

ställning än klienten, delvis eftersom klienten ofta inte har så många valmöjligheter. 

När klienterna dessutom är fler än resurserna räcker till (vilket också leder till 

ytterligare sortering bland klienterna) blir maktskillnaden mellan organisation och 

klient ännu tydligare.  

 

Det finns en gemensam föreställning bland majoriteten av våra respondenter om att 

det är lättare för ett barn att få hjälp hos BUP om de har aktiva, kunniga och drivna 

föräldrar. Kurator 1 redogör för detta på sidan 44. Hen känner igen detta inom hela 

sjukvårdsystemet men uttrycker att det är upprörande att det går ut över barn som har 

lågutbildade föräldrar eller föräldrar som har svårt att tala för sig. Respondenterna tror 

också att det är av vikt att barnet själv är motiverat till behandling i kontakten med 

BUP. Vi drar slutsatsen att det ställs höga krav på både föräldrar och barn för att bli 

mottagna som klinter hos BUP. Hasenfeld (1987) beskriver att arbetet inom 

människobehandlande organisationer formas av maktövertaget organisationen har 

över sina klienter. Organisationer strävar efter att stärka sina egna intressen och BUP 

väljer patienter, förmodligen delvis omedvetet, som får organisationen att se 

välfungerande ut. Därmed är det familjer som upplevs värda hjälp, som är motiverade 
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och som kan ta till sig hjälpen på ett effektivt sätt som blir mottagna som patienter 

medan ovärdiga hänvisas vidare. 

 

7.3 Konklusion  
I vår analys framkommer att det finns etablerade statushierarkier både mellan 

professioner och mellan organisationer som påverkar de professionella inom 

verksamheterna och barnen som kommer i kontakt med dessa. Barnpsykiatrin har en 

högre status än socialtjänsten och skolan och därmed en större makt att utforma 

samverkan efter organisationens egna intressen. BUP, socialtjänst och skola gör 

anspråk på olika kunskapsområden utefter organisationernas uppgifter men måste 

ibland samverka kring problematik som omfattar flera av dessa områden. BUP:s 

organisationsform grundar för en sortering av patienter genom krav på diagnostisering 

och genom strävan att avskilja psykiatrisk problematik från den sociala. I samspelet 

mellan professionernas statushierarkier och verksamheternas domänanspråk avgörs 

följderna för vården för ett barn med psykisk ohälsa. Hur barnet kategoriseras och vart 

barnet hänvisas beror till stor del på en allmän föreställning som Abbott (1981) kunde 

urskilja där den psykiska problematiken ses som ”ren” och den sociala som ”oren”. 
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8 Slutdiskussion  
 
Syftet med denna studie var dels att undersöka hur skolkuratorer och socialsekreterare 

upplever att barn- och ungdomspsykiatrin hanterar sin makt i samverkan kring barn 

med psykisk ohälsa och dels att undersöka vad den ojämna maktställningen mellan 

verksamheterna kan få för konsekvenser för samverkan och för barnen som är i behov 

av psykiatrisk vård. Vi frågade oss hur skolkuratorer och socialsekreterare ser på 

ansvarsfördelningen mellan de berörda verksamheterna, om motiven BUP anger när 

de inte tar emot en klient och om samspelet mellan verksamheterna vid beslut om rätt 

insatser för ett barn med psykisk ohälsa.  

 

8.1 Reflektioner kring studiens resultat 
Vår studie visar på en otydlighet i ansvarsfördelningen och samverkan mellan skola, 

socialtjänst och BUP. Det finns en osäkerhet gällande vem som ansvarar för vad och 

även när socialtjänst och skola upplever att ärendet tydligt hör till BUP:s 

ansvarsområde gör BUP:s högre status i egenskap av expertsjukvårdsorganisation det 

möjligt för dem att hänvisa ärendet vidare. Ofta är det då socialtjänsten som får 

hantera ärendet genom exempelvis placering på utredningshem. BUP:s möjlighet att 

välja bort klienter resulterar i att vissa barn inte får adekvat hjälp. Skola och 

socialtjänst försöker i vissa fall driva på ärendet och i vissa fall hantera det på egen 

hand. De tror att de att det är lättare för barn med kunniga och drivna föräldrar att få 

rätt hjälp. Skola och socialtjänst upplever inte att deras kompetens värdesätts av BUP 

och känner tydligt av att BUP:s högre makt ger dem tolkningsföreträde och vetorätt i 

samverkan. 

 

Vi anser att vi på god grund kan konstatera att barn och unga som är i behov av vård 

för psykisk ohälsa inte alltid får den hjälp de behöver. BUP:s patienter måste passa in 

i snäva kategorier och kan utestängas på grund av att den psykiska problematiken inte 

är tillräckligt allvarlig men även på grund av att den är för allvarlig. Barn med 

samtidig social problematik har svårt att få hjälp vilket enligt oss är ett enormt 

problem då det är omöjligt att dra en så skarp skiljelinje som BUP gör mellan sociala 

och psykiska problem och symptomen som följer. Det finns också många barn som 

har problem inom båda områdena och inte borde behöva vänta på att den sociala 

problematiken stabiliseras innan de får vård för sin psykiska ohälsa.  
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Något som är väldigt problematiskt är informationen om att det är lättare för kunniga 

och verbala föräldrar att få rätt hjälp för sina barn och att både föräldrar och barn 

måste vara motiverade till behandling för att barnet ska tas emot som patient hos 

barnpsykiatrin. Vi frågar oss vem som har ansvaret för att motivera barnet till 

behandling, eller om barnet själv förväntas kunna se fördelarna med vård för sin 

ohälsa och de långsiktiga konsekvenserna av att gå obehandlad? Det känns som för 

stora krav att ställa på både föräldrar och barn i en redan utsatt situation!  

 

Ett av huvudproblemen när det gäller samverkan kring barn med psykisk ohälsa som 

vi kan se är att det inte är tydligt när ansvaret för barnet ligger på landstinget och när 

det ligger på kommunen. Vi anser att det skulle underlätta samverkan mellan 

organisationerna om det fanns tydligare riktlinjer kring ansvarsfrågan. Vi anser också 

att socialtjänst och BUP behöver ett närmare samarbete med regelbundna 

sammankomster för att minska de förutfattade meningarna och de orealistiska 

förväntningarna på varandra. Ett utökat samarbete skulle också innebära större 

möjligheter att tidigare fånga upp barn som är i behov av stöd från psykiatrin. För 

barn som har problematik både inom det sociala och inom det psykiska området skulle 

ett närmare samarbete vara oerhört betydelsefullt då psykiatrin skulle kunna påbörja 

behandling samtidigt som socialtjänsten utreder övrig problematik. Vi anser att alla 

barn med psykisk ohälsa ska få behandling oavsett övrig problematik. I dagsläget 

finns BUP som enda alternativ för de flesta barn, då första linjen med behandling 

inom primärvård inte är tillräckligt utvecklad.  BUP har idag börjat specialisera sin 

verksamhet mot allvarlig psykisk ohälsa innan primärvården har möjlighet att ta emot 

barn med lindrigare psykisk ohälsa. Detta innebär att fler barn hamnar mellan stolarna 

och förblir obehandlade vilket enligt oss inte är acceptabelt. 

 

8.2 Reflektioner kring genomförandet 
Vi är medvetna om att det är problematisk att skriva en uppsats som fokuserar på en 

organisation där ingen aktuell representant från organisationen kommer till tals. Vår 

uppsats riskerar att uppfattas som vinklad. Vårt syfte med studien såg från början 

annorlunda ut och fokuserade mer på BUP:s organisation och arbetssätt. Vi försökte 

få till intervjuer och observationer i verksamheten men vi fick inte tillträde till någon 
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representant eller anställd inom organisationen i det aktuella landstinget. Istället gick 

vi tillbaka dit där vårt intresse för ämnet väcktes, i hur socialsekreterare upplever att 

samarbetet med BUP fungerar och frustrationen som väcks när barn inte får den 

psykiatriska hjälp som behövs. För att ändå få en inblick i hur BUP fungerar valde vi 

att intervjua en person som tidigare varit anställd inom verksamheten. Vi beslutade 

oss också för att intervjua kuratorer eftersom de ofta är en viktig länk mellan barn 

med psykisk ohälsa och barnpsykiatrin och en viktig del i samarbetet kring dessa 

barn.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
I den här studien har vi belyst ett allvarligt och omfattande problem i samverkan 

gällande barn och unga med psykisk ohälsa som utmynnar i att många barn hamnar 

mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver. Inom ramen för en c-uppsats har det 

varken funnits tillräckligt med tid eller kunskap för att gå djupare in på vad som 

orsakar denna problematik och för att ta fram förslag till hur samverkan kan 

organiseras på ett bättre sätt. Därför önskar vi att fortsatt forskning bedrivs inom 

området och att problemet med barn som inte får tillgång till adekvat psykiatrisk hjälp 

uppmärksammas. Ett mer konkret förslag till fortsatt forskning är att i en studie 

inkludera intervjupersoner från barnpsykiatrin för att få en mer fullständig bild av 

maktbalansen mellan verksamheter när det gäller barn med psykisk ohälsa. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 - Intervjuguide kurator 
 

Frågeformulär kurator 

 

1. Information om etik 

 

2. Presentation 

2.1 Skulle du kunna presentera dig själv lite kort? (namn, ålder, utbildning, yrke och 

yrkeserfarenhet)  

 

2.2 Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

3. Samarbete 

3.1 Hur upplever du att samarbetet med BUP fungerar? (Följdfrågor: Vad fungerar? 

Vad fungerar inte? Hur brukar ett samarbete med BUP se ut?) 

 

3.2 Upplever du att BUP respekterar dina utlåtanden och rekommendationer? 

(Följdfrågor: I vilka situationer respekteras det inte? Samma problem, personal ex?. 

Hur hanterar du detta?) 

 

3.3 Hur tänker du om när BUP eller socialtjänst behöver kopplas in i ärendet? När är 

problematiken allvarlig? Följdfråga: Upplever du att den gränsen har förändras under 

din tid som kurator? 

 

4. BUP:s urval 

4.1  Har du en bild av hur BUP gör när de väljer vilka klienter de ska arbeta med? 

(Följdfråga: Kan du se att det är svårare för vissa barn och familjer att få hjälp hos 

BUP? Specifika problem hos barnet, vårdnadstvister, droger 

 

4.2 Händer det att barn som du anser behöver hjälp från BUP inte får det? (Följdfråga: 

Får du en godtagbar förklaring? Hur ser förklaringarna ut? Specifika problem?) 
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4.3 Vad händer med barnen som inte tas emot av BUP? (Följdfrågor: Vilka alternativ 

har du som kurator? Kan skolarbetet påverkas? Utebliven diagnos och hjälpmedel osv 

 

4.4 Hur upplever du att de barn som blivit avvisade av BUP tänker och känner inför 

detta? (Följdfråga: Vad säger de om det till dig? 

 

4.5 Vad tänker du om den makten BUP har att välja klienter? (Följdfråga: Hur tänker 

du kring makten BUP har att bestämma vad som är lindring eller allvarlig psykisk 

ohälsa eller sociala problem som inte hör hemma hos är BUP?) 

 

5. Första linjen 

Första linjen inom barnpsykiatrin innebär att barn ska kunna komma och få hjälp för 

lindrigare psykiska problem på vårdcentralerna och att BUP ska arbeta mer 

specialiserat med allvarligare problematik. Detta håller just nu på att utvecklas i 

kommuner över hela landet bland annat i Kalmar kommun.  

 

5.1 Har du märkt av utvecklingen av första linjen? (Följdfråga: På vilket sätt? BUP tar 

emot färre? Hänvisar du till primärvården? 

 

5.2 Hur ser du på utvecklingen av första linjen? (Följdfrågor: Är det bättre eller sämre 

för tillfället? Vad tror du om framtiden? Kommer det bli bättre för barnen?) 

 

6. Avslutningsfrågor  

6.1 Hur ser du på det allmänna läget för barn som mår psykiskt dåligt idag? Lätt eller 

svårt att få rätt hjälp? 

 

6.2 Om du fick önska hur hjälpen för barn med psykisk ohälsa skulle organiseras; hur 

skulle den då se ut?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide socialtjänst 
 

Frågeformulär socialtjänsten 

 

1. Information om etik 

 

2. Presentation 

2.1 Skulle du kunna presentera dig själv lite kort? (namn, ålder, utbildning, yrke och 

yrkeserfarenhet)  

 

2.2 Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

3. Samarbete 

3.1 Hur upplever du att samarbetet mellan BUP och socialtjänst fungerar? 

(Följdfrågor: Vad fungerar? Vad fungerar inte? Hur brukar ett samarbete med BUP se 

ut?) 

 

3.2 Upplever du att BUP respekterar socialtjänstens utlåtanden och 

rekommendationer? (Följdfrågor: I vilka situationer respekteras det inte? Samma 

problem, personal ex?. Hur hanterar ni detta?) 

 

3.3 Upplever du att socialtjänsten respekterar BUPs beslut?  

 

4. Ansvar och riktlinjer  

4.1 Finns det tydliga riktlinjer för vilken verksamhet som ansvarar för olika psykiska 

och sociala problem? (Följdfråga: Följs dem? Otydliga, svårförståeliga, 

otillgängliga?  

 

4.2 Har du en bild av hur BUP gör när de väljer vilka klienter de ska arbeta med? 

(Följdfråga: Kan du se att det är svårare för vissa barn och familjer att få hjälp hos 

BUP? Specifika problem hos barnet, vårdnadstvister, droger 
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4.3 Händer det att barn som socialtjänsten anser behöver hjälp från BUP inte får det? 

(Följdfråga: Får ni en godtagbar förklaring? Hur ser förklaringarna ut? Specifika 

problem?) 

 

4.4 Vad händer med barnen som inte tas emot av BUP? (Följdfrågor: Vilka alternativ 

har socialtjänsten? Hänvisa vidare, behandlingshem, obehandlade..) 

 

4.5 Vad tänker du om den makten BUP har att välja klienter? (Följdfråga: Hur tänker 

du kring makten BUP har att bestämma vad som är lindring eller allvarlig psykisk 

ohälsa eller sociala problem som inte hör hemma hos är BUP?) 

 

5. Första linjen 

Första linjen inom barnpsykiatrin innebär att barn ska kunna komma och få hjälp för 

lindrigare psykiska problem på vårdcentralerna och att BUP ska arbeta mer 

specialiserat med allvarligare problematik. Detta håller just nu på att utvecklas i 

kommuner över hela landet bland annat i Kalmar kommun.  

 

5.1 Har du märkt av utvecklingen av första linjen? (Följdfråga: På vilket sätt? BUP tar 

emot färre? Hänvisar ni till primärvården? 

 

5.2 Hur ser du på utvecklingen av första linjen? (Följdfrågor: Är det bättre eller sämre 

för tillfället? Vad tror du om framtiden? Kommer det bli bättre för barnen?) 

 

6. Avslutningsfråga  

6.1 Om du fick önska hur hjälpen för barn med psykisk ohälsa skulle organiseras; hur 

skulle den då se ut?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide f.d BUP anställd 
 

 Frågeformulär f.d. BUP-anställd 

 

1. Information om etik 

 

2. Presentation 

2.1 Skulle du kunna presentera dig själv lite kort? (namn, ålder, utbildning, yrke och 

yrkeserfarenhet)  

 

2.2 Vad hade du för arbetsuppgifter på BUP?  

 

2.3 Vilka professioner arbetade på BUP:s öppenvårdsmottagning och ungefär hur var 

arbetet uppdelat mellan de olika professionerna? (Följdfrågor: Olika uppgifter, olika 

ansvar, olika mycket makt) 

 

3. Bedömning 

3.1 Hur gick den första kontakten med ett barn/ungdom till? (Följdfrågor: Vem pratar 

ni med, telefon eller IRL) 

 

3.2 Vad är nästa steg? (möte, hjälp av annan instans, utredning, väntelista)  

 

3.3 Vad kunde det finnas för anledningar till att ett barn/ungdom inte får hjälp från 

BUP? (Följdråga: Vad tänker du om makten BUP har att välja att inte ta emot dessa 

barn?) 

 

3.4 Var det svårare för vissa familjer eller barn med viss typ av problematik att få 

hjälp? (Följdfråga: Kan du se något mönster i efterhand) 

 

3.5 Hur gjorde ni för att bedöma vilken insats ett barn/ungdom var i behov av? 

(riktlinjer, bedömningskonferens) 

 

3.6 Hände det att barn/ungdomar fick en annan insats än den som bedömdes som mest 

lämplig utifrån barnets behov? (Fanns inte i kommunen, resursskäl) 
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4. Samarbete 

4.1 Hur upplevde du att samarbetet mellan de olika professionerna inom BUP 

fungerade? (Följdfrågor: Vad var positivt, fanns det några problem) 

 

4.2 Hur upplevde du att samarbetet med socialtjänsten fungerade? (Följdfrågor: Vad 

fungerade? Vad fungerade inte? Hur brukade ett samarbete med socialtjänsten se ut?) 

 

4.3 Hur upplevde du att samarbetet med skolorna/skolkuratorer fungerade? 

(Följdfrågor: Vad fungerade? Vad fungerade inte? Hur brukade ett samarbete med 

skolan se ut?) 

 

4.4 Upplevde du att socialtjänsten och kuratorerna respekterade dina utlåtanden och 

rekommendationer? (Följdfrågor: I vilka situationer respekteras det inte? Samma 

problem, personal ex? Hur hanterar du detta?) 

 

4.5 Fanns det tydliga riktlinjer för vilken verksamhet som ansvarade för olika 

psykiska och sociala problem? (Följdfråga: Följs dem? Otydliga, svårförståeliga, 

otillgängliga?) 

 

5. Första linjen 

Första linjen inom barnpsykiatrin innebär att barn ska kunna komma och få hjälp för 

lindrigare psykiska problem på vårdcentralerna och att BUP ska arbeta mer 

specialiserat med allvarligare problematik. Detta håller just nu på att utvecklas i 

kommuner över hela landet bland annat i Kalmar kommun.  

 

5.2 Hur ser du på utvecklingen av första linjen? (Följdfrågor: Tror du att det blir bättre 

eller sämre för barnen? Vad tror du om framtiden?) 

 

6. Avslutningsfrågor  

6.1 Hur ser du på det allmänna läget för barn som mår psykiskt dåligt idag? Lätt eller 

svårt att få rätt hjälp? 

 

6.2 Om du fick önska hur hjälpen för barn med psykisk ohälsa skulle organiseras; hur 

skulle den då se ut?  
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