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Abstract 

 

Author: Ida Gunnarsson and Hanna Löfqvist 
 

Title: A child’s need of acute protection – a qualitative study of the Swedish social services’ 

immediate risk assessments [Ett barns behov av akut skydd – en kvalitativ studie om 

socialtjänstens omedelbara skyddsbedömningar] 
 

Supervisor: Mikael Skillmark 

Assessor: Kristina Gustafsson 
 

The thesis had its starting point in the first paragraph of the eleventh chapter in the Swedish social 

services act, which discusses the immediate risk assessments that has to be made when the social 

services receive a report about a child. The thesis highlights an area that has received a lot of 

attention in media since the spring of 2014, when an eight year old girl was fatally abused by her 

legal guardians. The social services had at the time received a report about the girl but it was left 

unread. This tragic case has brought attention to the routines used by the social services for 

dealing with reports and risk assessments. This thesis was conducted through individual 

interviews with social workers working with children and families in the social services, with the 

aim to acquire an enhanced understanding of how social workers perform immediate risk 

assessments and what these assessments are based on. The results of the study showed that several 

of the municipalities had a routine for how to handle incoming reports, but lacked specific 

routines regarding the immediate risk assessments. Without specific routines, the informants 

stated experience, intuition and cooperation with co-workers and managers as important factors of 

making risk assessments. 
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Studien tog avstamp i socialtjänstlagens elfte kapitel, första paragrafen, vilken behandlar den 

omedelbara skyddsbedömning som ska göras av socialtjänsten vid en inkommen anmälan 

gällande ett barn. Studien belyser ett medialt uppmärksammat område som sedan våren 2014 

blivit vida diskuterat då en åttaårig flicka misshandlades till döds av sina vårdnadshavare. 

Socialtjänsten hade då fått in en anmälan om flickan men som ingen ännu hade läst. Detta tragiska 

fall har uppmärksammat socialtjänstens rutiner kring anmälningar och hur de genomför 

skyddsbedömningar. Studien genomfördes genom individuella intervjuer med socialsekreterare 

som arbetar inom Barn och familj i socialtjänsten och syftet med studien var att få en ökad 

förståelse för hur socialsekreterarna utför skyddsbedömningar och vad som ligger till grund för 

dessa bedömningar. Studiens resultat visade att det i flera av kommunerna fanns en rutin för hur 

en inkommen anmälan skulle hanteras, men att det saknades specifika riktlinjer för hur de 

omedelbara skyddsbedömningarna skulle göras. I avsaknad av specifika riktlinjer uppgav 

informanterna att erfarenhet, intuition och samarbete med kollegor och chefer utgjorde viktiga 

delar av att göra skyddsbedömningar. 
 

Nyckelord: Socialtjänstlag, rutiner, skyddsbedömning, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati 

 

 

 

 



 

   

 

Förord 

 

Vi vill först rikta ett stort tack till alla socialsekreterare som ställde upp på intervjuer. Era 

erfarenheter är det som utgör grunden för det här examensarbetet! 

 

Vi vill även tacka Mikael Skillmark för en positiv och konstruktiv handledning. 

 

Vi vill till slut tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss genom hela processen. 

 

 

Ida Gunnarsson och Hanna Löfqvist 
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Inledning 
 

“Trots att många i omgivningen såg att Yara befann sig i nöd ingrep ingen. Den sista 

anmälningen låg oläst i ett postfack hos socialförvaltningen i nästan en vecka - och när en 

handläggare till slut läste den var åttaåringen redan ihjälslagen.” 

(Lapidus, 2014) 

 

“Jag har just nu 16 ärenden som huvudhandläggare och 15 stycken där jag är 

medhandläggare till kollegor. Av dessa ärenden är flertalet utredningar och några insatser, 

varav ett par LVU:n och flera placeringar. En del av utredningarna är fyra månader 

försenade. Journaler behöver skrivas in i datasystemet och några ligger och väntar på att 

skrivas in sedan fem månader tillbaka.” 

Anonym socialsekreterare (2014) 

 

“De strukturella problemen läggs på oss enskilda socialsekreterare. Men vem äger egentligen 

problemet? Inte kan de skylla på oss som försöker räcka till vareviga dag under de 

bristfälliga förutsättningar vi har.” 

Anonym socialsekreterare (2014) 

 

“Vi vill ju inte ha någon Karlskronaincident här.” 

Informant E i studien. 

 

Debatten om socialtjänsten har aldrig varit hetare. Sedan fallet med Yara, den åttaåriga flickan 

som misshandlats till döds av sina vårdnadshavare, uppmärksammades har socialtjänsten 

hamnat i ett allt starkare ljus. Många artiklar, debatter, insändare och uttalanden vittnar om 

den stora bristen av resurser som socialtjänsten tvingas hantera. Citaten ovan visar tydligt på 

att många socialsekreterares arbetssituation har blivit ohållbar för att de på bästa sätt ska 

kunna sköta sitt arbete utifrån den lagstiftning som finns. Trots socialsekreterarnas 

kraftansträngningar räcker det inte till, inkomna anmälningar missas och blir liggande i flera 

dagar, samtidigt som utredningarna, enligt citatet ovan, överskrider fyramånadersgränsen med 

det dubbla. Personalomsättningen inom den sociala barn- och ungdomsvården är hög, visar en 

ny kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort (Eriksson, 2013). Arbetet med 

barn som far illa är ett av de svåraste inom socialtjänsten och ett av de som kräver mest 

erfarenhet. Trots detta är många av dessa socialsekreterare oerfarna och barn- och 
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ungdomsvården har blivit ett vanligt första jobb för nyutexaminerade socionomer då det där 

finns många lediga tjänster (Eriksson, 2013). 

 

Inspektionen för vård och omsorg har under sina inspektioner 2013 och 2014 sett brister i hur 

socialkontoren i de utvalda kommunerna utför skyddsbedömningar (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2014). Även i dessa utredningar är tiden något som diskuteras då de omedelbara 

skyddsbedömningarna i många fall inte görs tillräckligt snabbt. Även brister som motivering 

till bedömningen kan saknas, och i vissa fall finns det ingen som helst dokumentation om att 

en skyddsbedömning har gjorts (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). En 

socialsekreterare frågar sig själv vem som äger problemet? Frågan är högst relevant, vem äger 

problemet till denna ohållbara situation? Vem äger problemet till att fallet i Karlskrona inte 

upprepar sig, och att nästa Yara inte missas i högen av inkomna anmälningar? 

 

Problemformulering 
 

Barn kan fara illa på många olika sätt; aktivt eller passivt, genom fysisk eller psykisk 

misshandel, sexuella övergrepp eller försummelse. Detta är ett socialt problem som riskerar 

att få stora konsekvenser för det enskilda barnet, konsekvenser som kan kvarstå även i vuxen 

ålder. År 1979 förbjöds barnaga i hemmet och Sverige var då det första landet i världen som 

införde denna typ av lag (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010). Idag är andelen 

barn som utsätts för aga lägre och en del av den framgången kan tillskrivas den 

anmälningsskyldighet som finns inskriven i socialtjänstlagen. Allmänheten uppmanas att 

anmäla, medan professionella som på något sätt kommer i kontakt med barn inom sitt yrke är 

skyldiga att anmäla när de misstänker att ett barn riskerar att fara illa (Östberg, 2010). 

Ett ärende kan bli aktuellt hos socialtjänsten genom en inkommen anmälan om oro för att ett 

barn far illa, eller som en ansökan om behov av stöd från barnet eller dess vårdnadshavare. 

Enligt 11 kap. 1a § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska det vid en inkommen anmälan till 

socialtjänsten genast göras en bedömning om barnet eller den unge är i behov av omedelbart 

skydd, en så kallad omedelbar skyddsbedömning. Propositionen till denna lagförändring 

(Socialdepartementet, 2012) förtydligar att skyddsbedömningen ska göras samma dag som 

anmälan kommit in, eller senast dagen efter om anmälan kom in sent under dagen. 

Skyddsbedömningar utförs inte när det gäller ansökningar till socialtjänsten, då det i dessa fall 

alltid inleds en utredning. 
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Bestämmelsen om att en omedelbar skyddsbedömning ska göras trädde i kraft den 29 

november 2012 då det i socialtjänstlagen utfärdades en ändring, dels med förändringar i några 

befintliga paragrafer och dels med tillägg av helt nya paragrafer. Paragraf 1a lades då till i 

socialtjänstlagens elfte kapitel för att belysa vikten av att göra en skyddsbedömning vid 

anmälan gällande barn (SFS 2012:776). Propositionen till Lag om ändring i socialtjänstlagen 

hänvisar till kommunernas socialnämnder att själva formulera rutiner för hur dessa 

skyddsbedömningar ska göras. Detta innebär därför att det inte finns några lagstadgade rutiner 

för hur skyddsbedömningar ska utföras och att det heller inte ställs något krav på att detta ska 

finnas (Socialdepartementet, 2012). Det enda som propositionen specificerar är att 

skyddsbedömningen ska göras, dokumenteras och motiveras (Socialdepartementet, 2012). 

 

Oavsett om det finns rutiner eller ej så är det i många fall socialsekreterarna som i praktiken 

gör skyddsbedömningarna. Lipsky (1980) använder ordet gräsrotsbyråkrater för att förklara 

den position som socialsekreteraren befinner sig i. Han menar att gräsrotsbyråkrater är de 

tjänstemän inom en organisation som har en direkt kontakt med de klienter som 

organisationen riktar sig till. Gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme, som kan 

variera beroende på hur styrd den anställde är av lagar, lokala riktlinjer och andra delar av 

organisationen (Lipsky, 1980). Då socialtjänstlagen är utformad som en ramlag och 

utformningen av rutiner kring skyddsbedömningarna lämnas till varje kommun och därför kan 

variera mellan olika kommuner, är handlingsutrymmet för socialsekreteraren stort. 

Utgångspunkten för en ramlagsstyrd verksamhet är att verksamheten bedrivs utifrån en 

lagstiftning som inte alltid ger en tydlig angivelse till kommunerna om hur denna ska bedrivas 

(Wörlén, 2010). Detta skulle kunna innebära att det i vissa kommuner kan finnas en osäkerhet 

i hur dessa rutiner ska formuleras, eller att det helt saknas rutiner. Vidare visar forskning 

också att det heller inte används några standardiserade riskbedömningsinstrument i någon 

större utsträckning inom den svenska socialtjänstens utredningar som rör barn, vilket 

ytterligare minskar styrningen för socialsekreterarna (Rasmusson, 2009). Dessa faktorer kan 

medföra att den enskilde socialsekreteraren endast har ett svagt stöd från organisationen vid 

en skyddsbedömning och får således förlita sig till sin egen och sina kollegors erfarenhet och 

bedömningsförmåga. Resultatet av detta kan utgöra en risk för en svår arbetssituation för 

socialsekreteraren och för att liknande fall bedöms olika i olika kommuner. Då lagparagrafen 

om omedelbara skyddsbedömningar endast har funnits i drygt två år är detta ett nytt och ännu 

relativt outforskat område. Med anledning av att ovan nämnda punkter - gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme, socialnämndens uppgift att skapa rutiner och svagt organisatoriskt stöd 
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för socialsekreterarna - påverkar bedömningen som görs, samt att konsekvenserna av 

bedömningarna i slutändan kan få en stor betydelse för det enskilda barnet, blir utförandet av 

omedelbara skyddsbedömningar inom socialtjänsten ett viktigt och aktuellt ämne att studera. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare inom 

socialtjänstens enhet Barn och familj utför skyddsbedömningar samt vad som ligger till grund 

för dessa bedömningar. 

 

Studiens frågeställningar lyder enligt följande;  
 

 Hur ser socialkontorens rutiner ut för hur en omedelbar skyddsbedömning ska utföras 

och hur förhåller sig socialsekreterarna till användandet av dessa? 

 Vad baseras socialtjänstens skyddsbedömning på vid en inkommen anmälan?  

 

Bakgrund 

Socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 1982 efter att ha varit under arbete i fjorton år 

(Pettersson, 2011). Lagen har under åren utvecklats och ändrats för att på bästa sätt anpassas 

till samhällets utveckling under dessa decennier och har efter många förändringar mynnat ut i 

den revidering av socialtjänstlagen från 2001 som idag används. Nedan följer ett avsnitt om 

den nuvarande formuleringen kring socialtjänstlagens elfte kapitel, första paragrafen, vilket är 

det lagrum som denna studie har sin utgångspunkt i. 

 

11 kap. Handläggning av ärenden 

 

1 a § När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden 

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

omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras. 

 

Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, 

fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut 

behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge 

som anmälan avser.   

(SFS 2001:453) 
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Det första stycket i lagrummet ovan behandlar den omedelbara skyddsbedömning som 

socialtjänsten måste göra vid en inkommen anmälan till socialtjänsten. I denna ska 

socialtjänstens göra en bedömning om huruvida det föreligger ett behov av omedelbart 

skydd för barnet. Denna bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer, eller 

senast dagen därpå om anmälan kommit in sent under dagen (Socialdepartementet, 2012). I 

regeringens proposition Stärkt stöd och skydd för barn och unga (Socialdepartementet, 

2012) framkommer det att tanken med den omedelbara skyddsbedömningen grundar sig i 

den tidsbestämmelse på fjorton dagar som sattes för förhandsbedömningen. Regeringen 

bedömde därmed att det även skulle behöva finnas en reglering där det genast görs en 

bedömning gällande barnets behov av omedelbart skydd. Regeringen menade även att en 

anmälan som inkommer till socialtjänsten i de flesta fall innehåller tillräckligt med 

information för att en bedömning ska kunna göras. Skulle detta inte vara fallet, så har 

socialtjänsten rätt att kontakta anmälaren för kompletterande uppgifter. Socialtjänsten kan 

även ta kontakt med de berörda parterna i anmälan, om detta skulle anses nödvändigt. Den 

omedelbara skyddsbedömningen ska dokumenteras och till denna dokumentation ska det 

även finnas en motivering till bedömningen gällande barnets behov av omedelbart skydd 

(Socialdepartementet, 2012). Utöver dessa tre krav framkommer det varken i lagen eller i 

propositionen några övriga riktlinjer för hur skyddsbedömningen ska göras eller vad den ska 

innehålla. Det delegeras istället till socialnämnderna att ta fram rutiner för hur de 

omedelbara skyddsbedömningarna ska utföras för att processen, som propositionen 

uttrycker det, ska gå smidigt (Socialdepartementet, 2012).   

 

Definitioner 

Socialtjänsten Barn och familj - Den enhet inom socialtjänsten som arbetar med barn och 

deras familjer benämns olika i landets kommuner. Det har under arbetets gång framkommit 

att det finns olika namn för denna verksamhet. I denna studie används begreppet Barn och 

familj som definition på den enhet inom socialtjänsten som arbetar med barn och unga upp till 

arton, i vissa fall tjugo, år. 

 

Barn - Enligt socialtjänstlagen 1 kap. 2 § (SFS 2001:453) anses varje person under arton år 

vara barn. 
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Forskningsöversikt 

Inledning 

I detta avsnitt presenteras forskning som relaterar till studiens syfte, frågeställningar och 

teman i analysen. Både nationell och internationell forskning har använts, då många 

förhållanden är lika inom den svenska socialtjänsten och motsvarande organisationer i andra 

länder, likaså för socialsekreterare och deras motsvarigheter. All internationell forskning 

överensstämmer inte med svenska förhållanden och har i de fall den inte är överförbar använts 

med försiktighet. Då paragrafen om omedelbara skyddsbedömningar endast funnits i 

socialtjänstlagen i ett par år, finns det mycket begränsad forskning kring just detta ämne. 

Forskningsöversikten har därför fått fokuseras till forskning om allmänna rutiner i 

socialtjänsten samt socialtjänsten som en gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymmet för 

socialsekreteraren inom denna. Översikten tar sin början i allmänna diskussioner kring varför 

barn utsätts för våld och socialtjänstens arbete kring detta, för att sedan fokuseras till rutiner 

och bedömningar. 

 

Socialtjänstens arbete mot barnmisshandel 

Socialtjänsten är en viktig del i att minska barns utsatthet för fysisk misshandel. Detta bland 

annat genom att utföra omedelbar skyddsbedömningar, vilket är det första inledande steget 

efter att en anmälan inkommit. Beslut som fattas inom socialtjänsten kan ibland få stora 

konsekvenser för familjer, exempelvis då beslut fattas om att placera ett barn utanför sin 

biologiska familj (Pecora, Chahine & Graham, 2013). 

 

Inte helt sällan påverkas besluten som tas i socialtjänsten av socialsekreterarens miljö 

omkring sig samt av dennes personliga erfarenheter. Dessa två faktorer kan dock orsaka 

problem i beslutsfattandet. Forskning har definierat olika faktorer som kan få konsekvenser på 

vilka beslut som tas. Dessa är; miljön som socialsekreteraren befinner sig i, att 

socialsekreteraren inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet eller att socialsekreteraren 

lägger allt för stor vikt vid problemlösningsstrategier som inte är tillräckligt effektiva 

(Gambrill & Shlonsky, 2000). Att beslut ofta påverkas av socialsekreterarens personliga 

egenskaper gör också att det går att problematisera beslutsfattningen. Även här kan det vara 

brist på kunskap som resulterar i att fel beslut fattas. En socialsekreterare kan också besitta 

den nödvändiga kunskapen men inte använda den vid det aktuella tillfället (Gambrill & 

Shlonsky, 2000). När det gäller att inleda barnavårdsutredningar så visar forskning att faktorer 
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som exempelvis sexuella övergrepp, synliga skador hos barnet, avvikande föräldrabeteende 

och tidigare utredningar om barnet är situationer som i högre grad leder till en utredning. 

Även skillnader i arbetskultur mellan socialkontor kan förekomma, vilket innebär att 

utgången på anmälan kan bli olika beroende på vilket kontor som tar emot den (Östberg, 

2010). 

 

Socialtjänstens användning av rutiner i arbetet med barnavård 

Socialtjänsten i Sverige styrs av en så kallad ramlag, det vill säga att socialtjänstlagen inte 

uttrycker exakt hur verksamheten ska styras, utan det är upp till verksamheten att inom vissa 

områden sätta upp egna rutiner för hur arbetet i just den kommunen ska utföras (Pettersson, 

2009). Dessa rutiner skulle exempelvis kunna handla om hur de omedelbara 

skyddsbedömningarna ska utföras i en viss kommun. Nordlander (2006) diskuterar att utöver 

dessa fastställda, och i många fall också dokumenterade rutiner så kan det även på en 

arbetsplats finnas rutiner som inte är lika fast antagna, han kallar dessa för inofficiella 

arbetsrutiner. Dessa rutiner grundar sig i en praxis som finns på arbetsplatsen, det vill säga att 

det inte handlar om dokumenterade rutiner, utan rutiner som sprider sig muntligt mellan 

kollegorna, där exempelvis nyanställda får reda på dessa från mer erfarna medarbetare 

(Harrison & Shirom, 1999 i Nordlander, 2006). Trots att de inofficiella arbetsrutinerna inte är 

dokumenterade så behöver dessa inte utgöra ett problem för verksamheten. Själva problemet 

uppstår först när dessa rutiner inte följer de mål, eller officiella rutiner som arbetsplatsen har 

(Nordlander, 2006). 

 

Användandet av riskbedömningsinstrument i socialtjänsten 

Sverige har under de senaste åren gått mot att utveckla metoder kring hur bedömningen om 

risker kring barn ska utföras. Detta med anledning av att fler anmälningar inkommit till 

socialtjänsten och att kraven för en vetenskaplig grund inom socialt arbete har blivit högre. 

Samhället går mot att utveckla mer standardiserade instrument för hur bedömningar kring risk 

ska utföras. Fördelen med detta skulle således bli att bedömningarna blir mer lika över landet 

samt att kvalitén på bedömningarna skulle öka (Lundström, 2012). Forskning har även pekat 

på en brist när det gäller praktiska riktlinjer inom socialtjänsten vad det gäller 

dokumentationen i ärenden. En utveckling av riktlinjer inom detta område hade kunnat 

förbättra uppföljningsmöjligheterna, underlätta granskningen av handläggningen samt 

involvera klienterna i beslutsprocessen på ett bättre sätt. Sammantaget skulle även förbättrade 
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rutiner kring dokumentationen kunna leda till att forskning används i en större utsträckning 

(Nordlander, 2006). 

 

En anledning till att socialt arbete ska sträva mot att bli mer vetenskapligt förankrat är att 

samhället går mot att bli mer individualiserat vilket innebär att normerna för hur en 

fungerande familj ser ut blir allt mer otydliga och kan skilja sig mycket åt från familj till 

familj. Detta innebär att bedömningarna i sin tur blir svårare för socialsekreterarna att göra. 

Ett steg i denna riktning är införandet av BBIC (barns behov i centrum), vilket är en 

utredningsmodell som under det senaste decenniet har införts i de flesta kommuner i Sverige 

(Lundström, 2012). 

 

Regehr, Bogo, Shlonsky & LeBlanc (2010) visar i sin forskning om professionellas 

egenskapers påverkan på användandet av riskbedömningsinstrument att bedömningen av ett 

barns risk kan variera mycket mellan olika socialarbetare, även om de bedömer barn i samma 

familj. Trots att lämpliga riskbedömningsinstrument används så bedömer vissa socialarbetare 

det aktuella barnets risk som låg, medan andra bedömde barnets risk som hög. Studien visar 

på en relation mellan socialarbetarens ålder och säkerhet vad det gäller dennes tilltro till 

bedömningen av risk och utförande av arbetsuppgifter. Resultatet av studien visar även att 

socialarbetarnas möjlighet att involvera resterande familjemedlemmar samt 

socialsekreterarnas akuta stressnivå är något som har en påverkan på riskbedömningen som 

görs. Studien visar således på de begränsningar som riskbedömningsinstrument kan ha då 

själva bedömningen fortfarande kräver en subjektivitet i det enskilda ärendet (Regehr et al., 

2010). 

 

När det gäller riskbedömningsinstrument inom arbetet med barn så har forskning även visat 

att så kallade checklistor för att bedöma riskfaktorer skulle kunna innebära att dessa riskerar 

att få för stort utrymme i bedömningsprocessen, och således skulle detta kunna leda till att 

helheten kring barnets situation missas i bedömningen och relationen mellan olika faktorer 

går förlorad (Reder, Duncan & Gray, 1993). En annan svårighet med att bedömningar kretsar 

för mycket kring checklistor är att mötet med klienten riskerar att minskas. Mer tillit läggs till 

faktorer som kan tyckas abstrakta men som anses kunna förutsäga ett barns risk, och 

klientmötet blir på så vis lidande (Parton, 1998). Genom att mötet med barnet inte sker kan 

värdefull information från barnet gå till spillo, information som exempelvis skulle kunna gälla 

barnets tankar eller känslor och som kan påverka den aktuella bedömningen. Denna 
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information skulle även kunna missas om användandet av bedömningsinstrument som inte 

involverade barnet blev för stort (Goddard, Saunders, Stanley & Tucci, 1999). Även en 

nyligen genomförd studie visar att standardiserade manualer för hur bedömningar ska gå till 

riskerar att minska socialsekreterarnas egen reflektion kring bedömningarna, detta då 

bedömningarna kan hänvisas till manualen eller de rutiner som använts. Glappet mellan 

socialsekreterarens beslut och klienten kan därför bli stort (Herz, 2012).  

 

Socialsekreterares bedömningsförmåga 

Munro (1999) beskriver de offentliga utredningar som gjordes av fyrtiofem fall av 

barnmisshandel som ledde till dödsfall i Storbritannien mellan 1973 och 1994. Studien visar 

att socialarbetarna ofta grundade bedömningarna på en liten mängd uppgifter och att 

socialarbetarna gärna tolkade nya uppgifter till att stämma överens med den bild som redan 

fanns om familjen eller barnet, vilket medförde att socialarbetarna ofta hade svårt att ändra 

åsikt om ärendet trots att ny, avgörande information hade inkommit (Munro, 1999). 

Utredningarna i studien (Munro, 1999) visar hur ståndaktigt professionella kan stå fast vid en 

övertygelse trots ett växande berg av uppgifter, som när de beaktas i efterhand kan ses som 

tydliga bevis för missförhållanden. Professionella ändrar enligt utredningarna åsikt endast när 

de är tvingade av tydliga bevis, så som skador som uppenbart behöver sjukvård (Munro, 

1999). En anledning till att det är svårt för socialsekreterarna att byta åsikt om ett fall kan vara 

de långtgående konsekvenser det får och hur resurskrävande det är. Att byta åsikt mot 

bakgrund av ny information är ett tecken på professionalitet och på förmågan att göra ett bra 

jobb; ett tecken på styrka - inte svaghet (Munro, 1996). 

 

Munro (1999) beskriver även de två främsta formerna av resonerande - analytisk och intuitiv 

– där analytiskt resonerande är ”en stegvis, kognitiv och logiskt försvarbar process” 

(Hammond, 1996, i Munro, 1999:746) och intuition beskrivs som motsatsen: ”en kognitiv 

process som på något sätt kommer fram till en lösning utan den medvetna, logiska processen” 

(Hammond, 1996, i Munro, 1999:746). De presenteras ofta som motpoler med argument för 

de olika typerna, men Hammond (1996, i Munro, 1999) argumenterar för att analytiskt och 

intuitivt resonerande bör ses som ett kontinuum snarare än som två helt olika delar, där 

intuition är mer eller mindre styrt av bestämda idéer eller riktlinjer och analytiska metoder 

förlitar sig mer eller mindre på intuition. Det mesta av människans resonerande blir därmed, 

och bör bli, en blandning mellan analytiskt och intuitivt tänkande, vilket avgörs av uppgiften 

och sammanhanget (Munro, 1999). 
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En svaghet i intuitivt resonerande som Munro (1999) nämner är att socialsekreterarens 

bedömning tenderar att bli partisk mot den information som är levande, konkret, känslomässig 

och den som antingen är den första eller den senaste mottagna. De uppgifter som är tråkiga, 

abstrakta, statistiska eller gamla läggs ofta inte lika stor vikt vid. Denna svaghet kan delvis 

minskas bland annat genom att arbeta efter checklistor och rutiner (Munro, 1999). 

Svårigheterna att byta åsikt tillsammans med det faktum att socialsekreterarna ofta har 

mångtydig information och kort om tid att göra bedömningarna på gör att bedömningarna 

enligt Munro (1999) bör behandlas som hypoteser som behöver prövas ytterligare.  

 

Evidensbaserad kunskap 

Evidensbaserad praktik (EBP) började användas inom socialt arbete på 1990-talet då även 

socialt arbete, liksom medicinen, skulle utgå från vetenskaplig kunskap för att kunna använda 

interventioner och behandlingar med undersökta och bevisade effekter (Bergmark, Bergmark 

& Lundström, 2011). Petersén och Olsson (2014) argumenterar för att evidensbaserad praktik 

är för fokuserat på att kunna förse socialarbetare med färdiga lösningar och menar att 

praktikbaserad kunskap, som är mer öppen för flera olika sorters kunskap, kan ta tillvara de 

kunskaper och erfarenheter som produceras i praktiken på ett annat sätt än evidensbaserad 

praktik. Risken är att användandet av evidensbaserade interventioner och behandlingar 

minskar de professionellas egna reflektioner över vad som passar bäst för den enskilde 

klienten. Socialt arbete kan därför bli mindre dynamiskt då förutbestämda insatser, formulär 

och riktlinjer styr mer av arbetet än vad de enskilda socialarbetarna gör (Petersén & Olsson, 

2014). Evidensbaserad praktik beskrivs även som en slags motsättning mot det sociala arbete 

som bedrivs i exempelvis kommunerna, där det är den politiska styrningen och tydliga 

administrativa regelverk och rutiner som styr arbetet, jämfört med evidensbaserad praktik som 

ska styras av bästa befintliga vetenskapliga kunskap (Bergmark et al., 2011). Samtidigt som 

studier hävdar att det finns nackdelar med evidensbaserad praktik så framhäver annan 

forskning att evidensbaserad praktik används mer och mer inom socialt arbete. Detta då beslut 

som fattas ska kunna baseras på den bästa kunskapen som finns för tillfället (Denvall, 2008). 

Denvall (2008) menar också att denna utveckling mot ett mer evidensbaserat förhållningssätt 

kommer att öka framöver. Anledningen till detta är att intresset kring forskning gällande 

evidensbaserad praktik har blivit större samtidigt som trycket utifrån på socialt arbete har 

blivit större. Organisationer som exempelvis socialtjänsten behöver därför anpassas för att 
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kunna göra arbetet mer kliniskt och bevisbart, vilket evidensbaserad praktik skulle kunna 

bidra till. 

 

Vikten av kollegialt stöd 

Arbete med barn i behov av stöd och skydd är ett av de tuffaste områdena att arbeta inom i 

socialt arbete. Många upplever hög arbetsbelastning och mycket stress och det leder till stora 

personalomsättningar (van Heugten, 2011). Att ha ett kontinuerligt stöd från kollegor och från 

chefer ökar chansen att orka med arbetet. Kollegialt stöd är inte lika tydligt i organisationen 

som handledning och stöd från ledningen är, då det inte är en del av den formella kontrollen 

inom organisationen, men de två har mycket gemensamt (Beddoe, Davys & Adamson, 2014). 

Det kollegiala stödet kan vara lika viktigt för de anställda som stödet uppifrån, då bland annat 

socialsekreterares självständighet och kapacitet att fatta beslut stöds och främjas genom 

samarbete med både kollegor och chef (Morrison, 1997, i Beddoe et al., 2014). 

 

En studie från Nya Zeeland med tjugosju deltagare, både erfarna socialarbetare och 

handledare till studenter i socialt arbete, fann att skapandet av bra arbetsrelationer till kollegor 

framstod som mycket viktigt för deltagarna, både för den professionella utvecklingen och för 

det känslomässiga stödet (Beddoe et al., 2014). Studien visade även att erkännandet av sina 

egna och andras begränsningar, att använda sig av varandras kunskap och att vara öppen för 

att lära sig av sina kollegor var viktiga delar av det kollegiala stödet (Beddoe et al., 2014). Att 

ta emot och att erbjuda hjälp, att tolerera misstag och att inte kunna veta allt, är några av de 

delar som särskilt framhålls som viktiga i samarbetet med kollegor och chef (Beddoe et al., 

2014). Även stöd och handledning för nyutexaminerade och praktiserande studenter framhålls 

som viktigt för att de tidigt skulle förstå sin professionella identitet och kunna arbeta med sina 

egna förmågor att klara av och orka med arbetet. Det var även viktigt att nya socialarbetare 

fick träffa positiva förebilder som visade upp en bra förmåga att hantera arbetet (van Heugten, 

2011). 

 

En studie genomförd år 2000 fann att mindre än en fjärdedel av socialsekreterarna på eget 

initiativ hämtade in ny kunskap inom sitt yrkesområde och att majoriteten av 

socialsekreterarna inte kände till mer än en vetenskaplig tidskrift inom socialt arbete. Det 

socialsekreterarna som arbetade med barn själva ansåg var viktigast för deras professionella 

kompetens var deras egen och kollegors erfarenhet. Ungefär hälften uppgav det som de själva 

lärt sig inom ramen för sitt arbete som det viktigaste för deras yrkeskompetens, medan en 
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dryg femtedel angav de arbetssätt och färdigheter förmedlade genom arbetskamrater som det 

viktigaste. En fjärdedel uppgav de kunskaper som inhämtats genom socionomutbildningen 

som de viktigaste för den professionella kompetensen. Författarna uttrycker att sammantaget 

menar så mycket som sjuttio procent av de tillfrågade att de fått sina viktigaste kunskaper på 

arbetsplatsen, antingen genom egna erfarenheter eller genom arbetskamrater (Bergmark & 

Lundström, 2000). 

 

Teori 

Då syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare inom 

socialtjänstens enhet Barn och familj utför skyddsbedömningar, samt vad som ligger till 

grund för dessa, har valet på teori fallit på grästrotsbyråkrati utformad av Lipsky, samt 

Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer. Anledningen till detta är att 

socialsekreterarna i studien arbetar inom kommunens individ- och familjeomsorg vilken 

räknas som en människobehandlande organisation och de enskilda socialsekreterarna har 

enligt Lipsky (1980) ett naturligt och relativt stort handlingsutrymme. 

 

Människobehandlande organisationer och gräsrotsbyråkrati 

Människobehandlande organisationer är organisationer som arbetar med människor och vars 

främsta uppgift är att skydda, upprätthålla eller förstärka individers personliga välbefinnande 

genom att definiera, forma eller ändra deras personliga egenskaper (Hasenfeld, 1983). 

Människobehandlande organisationer är främst de som kallas välfärdsstatens organisationer, 

så som skolor, socialförvaltningar, vårdcentraler, rättsvårdande organisationer med flera. 

Organisationer som alla på något sätt ingår i, bidrar till eller är beroende av (Linde & 

Svensson, 2013). Denna typ av organisation karaktäriseras vanligtvis av övergripande, vagt 

formulerade mål och resultaten blir därmed svåra att mäta. Utan tydliga mål i en verksamhet 

blir det svårt för de anställda att veta om de har gjort ett bra arbete och om målen således är 

uppnådda. I arbete med människor är det därför vanligt att den anställde upplever att det alltid 

finns mer att göra och att den anställde ofta är beroende av klienten för att få feedback på 

arbetet (Jönsson, 2004). I människobehandlande organisationer befinner sig de anställda 

mellan förväntningarna från å ena sidan ledningen och politiker och å andra sidan 

allmänheten, klienterna och media (Jönsson, 2004).  
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Utöver detta så kan människobehandlande organisationer sägas inneha en form av tröghet när 

det gäller förändringsarbete. Denna tröghet innebär inte att en förändring inom organisationen 

är omöjlig men att den tar lång tid och att förändringen inte helt sällan möter motstånd från de 

anställda i organisationen. En anledning till att tröghet i en organisation uppstår kan vara 

organisationens struktur. En organisationsstruktur som karaktäriseras av starka regler, 

organisationskulturer eller beslutsprocesser möter oftare tröghet vid förändringar (Ahrne & 

Papakostas, 2014). Utifrån detta resonemang är det därför inte förvånande att just 

människobehandlande organisationer ofta möter en tröghet, detta då de till stor del är styrda 

av lagstiftningen. Vidare är en annan anledning till tröghet organisationens resurser. 

Resurserna spelar en avgörande roll vad det gäller de satsningar som organisationen väljer att 

göra. Har organisationen då arbetat länge med att bygga upp de nuvarande resurserna, finns 

det en risk att dessa går förlorade om organisationen förändras (Ahrne & Papakostas, 2014). 

 

Ett annat karaktärsdrag för en människobehandlande organisation är enligt Lipsky (1980) att 

det finns begränsningar i dessa resurser för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete på ett 

bra sätt. Antal ärenden per anställd kan vara högt och den tid som finns till förfogande för att 

utföra arbetet kan vara begränsad. Det kan bli problem när socialarbetaren inte kan utföra 

arbetet på ett tillfredställande sätt, eller blir tvungen att frångå de professionella normerna för 

att kunna hantera situationen (Jönsson, 2004). 

 

Lipsky (1980) kallar dessa organisationer för street-level bureaucracies och dess anställda för 

street-level bureaucrats, som på svenska har översätts till gatubyråkrater eller 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater är de personer i en organisation som dagligen arbetar i 

direkt kontakt med klienter, samtidigt som de har tillgång till intern information och har 

organisationens riktlinjer att förhålla sig till (Lipsky, 1980). Teorier om gräsrotsbyråkrati 

fokuserar på de förhållanden som formar det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater har 

under olika administrativa och organisatoriska strukturer, där handlingsutrymmet är den ram 

vilken den enskilde anställde har att agera inom, i relation till bland annat lagar, lokala 

riktlinjer och klienter (Lipsky, 1980). 

 

Socialsekreterare är ett typiskt exempel på gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980). De är 

mellanhanden mellan medborgarna och kommunen, det är de som träffar klienterna och som 

fattar många av de beslut som rör den enskilde klienten. Utifrån socialtjänstlagen, som är en 

ramlag, och eventuella lokala riktlinjer så kan socialsekreteraren ha ett relativt stort 
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handlingsutrymme. Hasenfeld (1983) menar också att människobehandlande organisationer i 

stor utsträckning utför ett moraliskt arbete. De bedömningar som görs och de beslut som 

fattas kan få moraliska konsekvenser för klienten och de metoder som används måste vara 

moraliskt försvarbara.  

 

Metod 
 

Vetenskapsteoretisk kunskapssyn 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Ordet hermeneutik kommer från grekiskans 

hermeneuein som betyder tolka eller uttolka. Under lång tid handlade hermeneutik främst om 

tolkning av texter, men senare har betydelsen vidgats för att gälla teori om tolkning och 

förståelse i allmänhet (Thomassen, 2007). 

 

”Vi kan inte låta bli att alltid förhålla oss förstående till tillvaron” skriver Thomassen 

(2007:183). Förståelse kan därmed ses som människans sätt att vara snarare än en särskild 

vetenskaplig metod. Människan förhåller sig till sig själv, till världen omkring sig och till 

andra människor. Utan världen omkring oss och utan andra människor så är vi ingenting. 

Traditionell hermeneutik menar att för att förstå måste vi tolka, men om utgångspunkten är att 

förståelse är människans sätt att vara så blir tolkningen ett sätt att uttrycka det som redan har 

förståtts (Thomassen, 2007).  Vi förstår och tolkar mening inom ett sammanhang, en kontext, 

både en historisk kontext där vår förståelse är beroende av den tid vi lever i och en 

platskontext där förståelsen alltid förhåller sig till världen och människor runt omkring 

(Thomassen, 2007). 

 

Att förhålla sig till världen och till människor omkring oss gäller människor i allmänhet men 

för socialsekreterare handlar en stor del av deras arbete om att förstå den tillvaro de möter i 

arbetet. Extra tydligt blir det när det gäller skyddsbedömningar, vilket är en bedömning av det 

som socialsekreteraren läser i anmälan samt eventuellt hör och ser i kontakten med barnet 

eller den unga och dennes familj. De måste göra tolkningar av den information de har framför 

sig för att kunna göra en bedömning. För socialsekreterarna handlar det om att förhålla sig till 

de lagar, riktlinjer och den organisation de arbetar inom, samtidigt som de måste tolka sina 

klienter och det de säger för att göra en så bra bedömning som möjligt. 
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Datainsamlingsmetod 

Litteratursökning 

De sökord som har använts vid litteratursökning är; riskbedömning, skyddsbedömning, risk 

assessment, risk, barn, children, socialtjänst, socialt arbete, social work, human service 

organisations, street-level bureaucracy, handlingsutrymme, riktlinjer, rutiner, bedömning, 

beslut, kollegialt stöd, collegial support, erfarenhet, experience, inexperience, intuition. 

 

Intervjuer 

Till studien användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun baseras på ett 

antal frågeområden i en bestämd följd och till dessa områden tillkommer sedan eventuella 

följdfrågor (Lantz, 2013). Intervjun i sig avgör om intervjuaren strikt ska följa innehållet och 

ordningsföljden i intervjuguiden eller om det lämpar sig att i vissa lägen följa upp 

intervjupersonens svar genom att ställa andra följdfrågor än vad som först var planerat (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuerna i denna studie bestod till största delen av öppna frågor för 

att låta informanterna svara så fritt som möjligt. Både frågor och följdfrågor formulerades för 

att i största möjliga mån undvika ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Följdfrågor 

behövde ibland ställas för att få en bekräftelse på informantens tidigare svar. Intervjuguiden 

som användes innehöll åtta huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Ett litet antal frågor 

underlättar för socialsekreteraren att själv kunna reflektera över hur skyddsbedömningarna 

utförs på just dennes socialkontor, vilket gav utvecklade och innehållsrika svar. För att på 

bästa möjliga sätt få med socialsekreterarnas svar under intervjun spelades alla intervjuer in 

med hjälp av mobiltelefon och dator. Ljudfilerna hanterades sedan i 

transkriberingsprogrammet InqScribe. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att få med 

informanternas exakta formuleringar och uttryck. 

 

När intervjuerna var transkriberade bearbetades dessa med hjälp av en metod kallad 

Qualitative Data Analysis (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). I denna metod används tre 

olika nivåer, kodning, tematisering och summering.  Kodning syftar här till att hitta 

återkommande teman och mönster i de transkriberade intervjuerna. På så sätt sorteras det mest 

väsentliga materialet ut och blir det material som arbetet går vidare med (Hjerm et al., 2014). I 

denna studie gjordes kodningen genom att färgkoda de teman och mönster som återkom i 

intervjuerna. Svar som var intressanta men som inte passade in under färgkoderna markerades 

med fetstil för att vara enkla att återgå till. 
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När kodningen hade bestämts fortsatte arbetet genom att koppla ihop de olika teman eller 

kategorier som framkommit under kodningen. På så sätt blev det möjligt att hitta en struktur i 

de olika kodningarna för att se vad som exempelvis ofta förekommer eller hur de ska ordnas 

för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna (Hjerm et al., 2014). I vår studie 

minskades de färgkodade kategorierna ner för att tydligare kunna kopplas till 

frågeställningarna. Vissa av de tidigare kategorierna hamnade som underkategorier i detta nya 

urval. På så sätt riktades fokus till färre och mer specificerade teman, som till slut blev två till 

antalet, rutiner och bedömning, med fyra underteman vardera. 

 

Utifrån tematiseringen kan sedan en summering göras och därmed startar processen av att 

beskriva empirin som framkommit. Här dras slutsatser om den information som framkommit 

under intervjuerna (Hjerm et al., 2014). I studien valdes att skriva samman resultatet av 

intervjuerna tillsammans med analysen för att på så sätt få en mer sammanhållen text som på 

ett tydligare sätt kunde fokuseras till studiens två teman, rutiner och bedömningar. 

 

Urval 

I studien användes ett tvåstegsurval, där det först gjordes ett val av vilken organisation som 

skulle användas och sedan valdes individer ut inom denna organisation (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Då studiens intention var att studera omedelbara skyddsbedömningar inom 

socialtjänsten blev urvalet av organisation relativt begränsat då socialtjänsten befinner sig 

inom den kommunala sektorn och endast får bedrivas där. Urvalet avgränsades sedan till 

socionomer som arbetar som socialsekreterare inom socialtjänstens verksamhet Barn och 

familj. På så sätt är skyddsbedömningar ett begrepp som de alla med största sannolikhet har 

daglig kontakt med, och torde vara väl bekanta med. 

 

När det kom till urval av individer för individuella intervjuer så togs först en kontakt med 

enhetschefen på verksamheten för Barn och familj i sju kommuner, varav två socialkontor i 

en av kommunerna. Enhetscheferna tog sedan kontakt med socialsekreterarna på deras enhet 

för att i samråd med dem komma överens om vilka som hade möjlighet att medverka i en 

intervju. Anledningen till valet av denna metod grundas i det som Eriksson–Zetterquist & 

Ahrne (2011) skriver, att enhetscheferna besitter en kunskap om vilka i arbetsgruppen som 

arbetar mycket med skyddsbedömningar samt vilka som har möjlighet att avsätta tid till att 

vara med i intervjun.  
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Informanterna 

Det slutliga urvalet kom att bestå av fem olika kommuner där sammanlagt nio 

socialsekreterare intervjuades. Kommunerna begränsades till Småland och Västra Götaland 

med anledning av möjligheten att ta sig till kontoren inom ett rimligt avstånd. Alla 

socialsekreterare som intervjuades hade avlagt socionomexamen och jobbade på ett eller 

annat sätt med skyddsbedömningar inom socialtjänsten, Barn och familj, vilket var ett krav 

från vår sida. Åldrarna samt det år som socialsekreterarna tog sin socionomexamen varierade. 

Två av informanterna var män, resterande kvinnor. De nio informanterna hade arbetat på Barn 

och familj inom socialtjänsten mellan fyra månader och tjugotvå år, varav sex av dem under 

två år. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive socialsekreterares arbetsplats, detta för att underlätta 

praktiskt och tidsmässigt för informanterna. Tidpunkten för intervjuerna bestämdes 

gemensamt av oss och informanterna, utifrån förslag på när de hade möjlighet att avsätta tid. 

Till varje intervju ombads socialsekreterarna att avsätta en timma, tidsåtgången för 

intervjuerna kom sedan att variera, men den genomsnittliga tiden för intervjuerna blev 

ungefär fyrtiofem minuter per socialsekreterare. 

 

Beskrivning av arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har under arbetets gång varit så rättvis som omständigheterna har tillåtit 

och vi båda medförfattare står för uppsatsens alla delar. Alla intervjuer utom två genomfördes 

tillsammans och vi delade upp transkriberingarna mellan oss. 

 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Det första valet av metod var fokusgruppsintervjuer med fem till sex socialsekreterare, då 

detta ansågs som en lämplig metod för att urskilja de individuella förståelserna kring ett 

ämne, samtidigt som gruppens gemensamma uppfattning blir tydlig (Dahlin–Ivanoff, 2011). 

Efter att ha tagit kontakt med ett flertal kommuner, som inte kunde erbjuda tillräckligt många 

informanter inom angiven tidsram, ändrades metoden till att istället göra individuella 

intervjuer. Detta val av metod gjorde det betydligt enklare att få tag på det för studien 

önskvärda antalet informanter inom en skälig tid och ett rimligt geografiskt område. 
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Förtjänster och begränsningar med metoden 

Att välja intervjuer som metod framstod tidigt som det bästa alternativet då det är 

socialsekreterarnas egna upplevelser och erfarenheter som ligger i fokus i den här studien. 

Detta hade inte varit möjligt att få fram i samma utsträckning genom till exempel 

observationer eller enkäter. Förtjänster med att genomföra studien med individuella intervjuer 

är att de individuella upplevelserna tydligare framkommer. En fördel är också att flera 

personers reflektioner och uppfattningar kommer fram på kort tid, jämfört med andra metoder 

(Eriksson–Zetterquist & Ahrne, 2011). Ett problem med intervjuer kan vara att intervjuaren, 

medvetet eller omedvetet, tolkar något informanten sagt på ett annat sätt än informanten 

menat. En annan svaghet är att intervjun sker på en viss plats vid ett visst tillfälle, vilket kan 

göra att precisionen i det som ska studeras kan bli något lägre. Detta då varje situation och 

möte är unikt (Eriksson–Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Reliabilitet och validitet 

Fook (2001) menar att begrepp som reliabilitet, validitet och objektivitet är problematiska för 

kvalitativ forskning eftersom de härstammar från ett positivistiskt synsätt och därmed inte är 

helt tillämpliga på kvalitativa studier. Samma sak gäller för begreppet generaliserbarhet, då 

resultat i kvalitativa studier sällan eller aldrig är generaliserbara för hela populationer. De kan 

däremot ses som överförbara genom att de kan förklara liknande erfarenheter i andra 

sammanhang (Fook, 2001). 

 

För att reliabiliteten skulle säkerställas i den mån det var möjligt så relaterades 

intervjufrågorna samt de teman som resultatet är indelat i direkt till studiens frågeställningar. 

Huruvida informanternas svar är deras uppriktiga, ärliga åsikt är inget som kan garanteras 

men metoden utformades för att detta på bästa sätt skulle främjas. Alla intervjuer 

transkriberades ordagrant för att kunna ta tillvara informanternas exakta formuleringar och 

uttryck. Under alla intervjuer ställdes i princip samma frågor till alla informanter, även om 

frågorna i viss mån anpassades efter de enskilda intervjuerna.  

 

Angående validitet gav intervjuerna en stor mängd data som var användbar för att besvara 

studiens frågeställningar. Endast en liten del av all empiri kunde dock väljas ut för analys och 

det material som används valdes för att bäst kunna besvara frågeställningarna och uppfylla 

syftet. 
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Även om detta är en kvalitativ studie som därför inte är generaliserbar (Fook, 2001), så kan 

det ändå hävdas finnas en form av analytisk generalisering. Anledningen till detta är att en 

liknande studie någon annanstans kan tänkas få något annorlunda svar på samma frågor men 

troligtvis ett liknande resultat i slutändan (Shaw & Gould, 2001). Socialsekreterare som 

yrkesgrupp möter i stort sett samma problem och dilemman i sina arbeten, även om de ger 

individuella och högst personliga svar på samma frågor. Samma informanter skulle också 

troligtvis ge ungefär samma svar vid en annan studie, om det inte har gått för lång tid emellan 

(Harboe, 2013). 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i denna studie var alla socialsekreterare som intervjuades utifrån deras 

professionella roll och utifrån arbetet inom socialtjänstens enhet Barn och familj. Genom ett 

informationsbrev underrättades informanterna om studien och dess syfte, deras roll i studien 

samt att de skulle förbli anonyma i det slutliga resultatet. Intervjupersonerna gav därefter sitt 

samtycke till att delta i studien och gav även samtycke till att ljudinspelning användes under 

intervjuerna. Vid transkriberingen kodades svaren så att ingen enskild person kunde kopplas 

ihop med några svar, detta för att tillgodose kravet på de medverkandes anonymitet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vetenskapsrådet (2011) poängterar att ingen forskare någonsin kan garantera informanternas 

konfidentialitet gentemot obehöriga då det kan vara aktuellt att andra forskare tar del av 

materialet för att kunna göra fortsatta studier. Det som gjordes för att så långt som möjligt 

eftersträva konfidentialitet för informanterna i denna studie var att informera dem om att 

inspelningarna och transkriberingarna inte skulle delges utomstående samt att de inte skulle 

användas till något annat än studien. Deltagarna blev även informerade om att handledaren 

vid behov kunde komma att läsa materialet från intervjuerna. Inspelningarna och 

transkriberingarna raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. 

 

Resultatanalys 

Resultatet av denna studie presenteras tillsammans med analysen. Anledningen till detta val 

av upplägg grundar sig i att på ett tydligare sätt kunna presentera resultatet i relation till 

tidigare forskning samtidigt som teorierna kan appliceras. Förhoppningen med detta är att 

skapa en överskådlighet och struktur för läsaren. Informanterna är bokstaverade från A till I 
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för att behålla anonymiteten, bokstäverna är således inte relaterade till informanternas riktiga 

namn. Författarna markeras med bokstaven X. 

 

Analysen är uppdelad i två teman, med anknytande underrubriker till varje tema. I dessa 

presenteras resultatet i form av citat från informanterna och analyseras med hjälp av tidigare 

forskning och studiens teorier. Valet av teman är gjort utifrån studiens frågeställningar och är 

indelade i rubrikerna Rutiner och Bedömning. 

 

Temat kring rutiner kommer att behandla; 

·        Socialtjänstens användning av rutiner vid omedelbara skyddsbedömningar 

·        Fördelar respektive nackdelar med rutiner 

·        Lagförändringens påverkan på rutinerna 

·        Bristen på resurser för att på ett tillfredställande sätt kunna tillämpa lagen 

 

Temat om bedömning kommer att fokuseras till; 

·        Användningen av erfarenhet vid omedelbara skyddsbedömningar 

·        Att göra omedelbara skyddsbedömningar utifrån intuition 

·        Delegation och diskussion med kollegor och chef 

·        Svårigheter med att göra skyddsbedömningar 

 

Munro (1996) liknar att identifiera missförhållanden och att bedöma risk för ett barn vid att 

lägga ett pussel. Med detta menar hon att, för att socialsekreteraren ska kunna göra en 

bedömning av familjens situation så krävs det att bitarna till pusslet samlas in. I en omedelbar 

skyddsbedömning så finns dessa bitar till största delen i anmälan, då det är den som 

socialsekreteraren har att utgå ifrån. Svårigheten som uppstår ligger dock i att familjens 

situation, alltså bilden av pusslet, på förhand inte kan utläsas av socialsekreteraren. Utöver 

detta så är det också omöjligt för socialsekreteraren att veta om alla bitar som behövs finns för 

att uppnå detta, samt om de bitar som faktiskt finns passar in i den aktuella situationen. Även 

färg och form på pusselbitarna kan variera då den information som inkommit inte behöver ha 

grundats på fakta utan kan ha komponerats av flera informationskällor och behöver således 

tolkas av socialsekreteraren (Munro, 1996). Alla dessa komponenter gör att pusslet blir svårt 

för socialsekreteraren att lägga, men trots detta så behöver ett beslut fattas. Resultatet blir att 

socialsekreteraren i många fall behöver förutsäga bilden innan all information är på rätt plats. 

Att den omedelbara skyddsbedömningen också behöver ske samma dag gör att tiden inte helt 
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sällan är knapp och det kan således saknas tid och resurser för att hinna göra en noggrann 

reflektion över bedömningen (Munro, 1996). 

 

Rutiner 

Socialtjänstens användning av rutiner vid omedelbara skyddsbedömningar 

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att lagen inte alltid ger tydliga svar på 

hur en verksamhet, som exempelvis Barn och familj, ska bedrivas (Wörlén, 2010). Det är 

därför naturligt att rutinerna för hur de omedelbara skyddsbedömningarna ser ut och används 

varierade mellan de kommuner som intervjuades. Två av kommunerna hade mer eller mindre 

tydligt nedskrivna rutiner för hur en skyddsbedömning skulle göras, medan de flesta 

kommuner inte hade några sådana rutiner. De rutiner de hade var oftast fokuserade till hur 

anmälan skulle hanteras när den inkom, med vem som ska göra skyddsbedömningen och 

eventuellt vem som ska ta över ärendet efter det. Några kommuner hade inte dessa rutiner 

nedskrivna, utan var istället noga med att informera nyanställda under introduktionen om hur 

rutinerna kring mottagandet av en anmälan ser ut.  

 

B: Nej, det har vi inte nedskrivet. Vi har en rutin som vi följer men den 

är inte nedskriven. Och så är det utifrån när det kommer in en anmälan 

så går den till gruppledaren först och hon gör en första 

skyddsbedömning och sedan ansvarar hon för den fram tills hon har 

fördelat ärendet till förhandsbedömning. Den är inte nedskriven, den är 

muntlig, man får information om att det är så det ska vara när man 

anställs, men den är inte nedskriven. 

 

Av citatet ovan framkommer ett exempel där rutinerna för hur en skyddsbedömning ska göras 

inte är nedskriva men att det ändå finns en intern överenskommelse om hur en anmälan 

hanteras när den inkommer och vem som sedan gör skyddsbedömningen. Harrison & Shirom 

(1999 i Nordlander, 2006) menar att det inte helt sällan är så här det fungerar när det gäller 

arbetsrutiner; att det i vissa fall kan finnas både officiella och inofficiella rutiner kring hur 

arbetsmoment ska utföras. Just de inofficiella arbetsrutinerna kan nå socialsekreterarna på 

olika sätt, exempelvis som i citatet ovan, i introduktionen under en nyanställning (Harrison & 

Shirom, 1999 i Nordlander, 2006). Forskning visar också att alla rutiner inte behöver vara 

nedskrivna för att vara välfungerande, utan att även dessa mer informella rutiner som skapas 

på kontoret och sprids, exempelvis muntligt, kan vara minst lika bra, bara de ligger i linje med 

verksamhetens övriga mål och bidrar till att dessa uppfylls (Nordlander, 2006). Även Lipsky 

(2010) diskuterar detta och menar att gränsen mellan vad som är officiella och inofficiella 

arbetsrutiner ibland kan vara svår att urskilja. Han skriver att det inte helt sällan är så att 
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inofficiella arbetsrutiner kan leda till att de blir officiella och bekräftas således av, i det här 

fallet, socialkontoret.  

 

Det framkom av empirin att två informanter som arbetar på samma kontor hade olika 

uppfattning om deras kontors riktlinjer. G menade att kontoret inte hade några skriftliga 

riktlinjer för hur en omedelbar skyddsbedömning skulle göras, men berättade senare under 

intervjun att G hade gjort ett eget häfte som gav stöd runt bedömningen kring ett barns risk, 

dock var detta häftet inte något som hela kontoret använde. F menade att kontoret höll på att 

skriva rutiner, men verkade lite osäker på hur arbetet kring det gick. 

 

X: Har ni här några skriftliga riktlinjer för hur en skyddsbedömning ska 

göras? 

G: Nej. Nej, det har vi inte, det tror jag inte vi har. Det är ju ganska 

nytt, jag kommer inte ihåg när den lagändringen trädde i kraft. 

 

F. Vi håller ju på att skriva rutiner. Eh, en del är ju skrivna, andra inte. 

Det har ju krånglat lite att föra in dem i datorn. Jag tror att det ska 

finnas. 

X: Är det riktlinjer som ni använder? 

F: Det hoppas jag. När man inte har, när man har jobbat så pass länge 

så gör man ju det, så då går man ju inte in och tittar så pass ofta. 

 

Detta resultat visar ett exempel där inofficiella rutiner kan tänkas användas. G’s 

egenkomponerade häfte om risker kring barn ger ett exempel som informanten använt för att 

lösa problemet med upplevelsen att rutiner inte fanns. Samtidigt menade F att det fanns 

rutiner kring skyddsbedömningar, som G förmodligen inte var medveten om. Detta resultat 

kan relateras till Norlander (2006) som framhäver en nackdel med inofficiella arbetsrutiner. 

Att när rutinerna inte finns nedskrivna så finns en risk att de inte når ut till alla på 

arbetsplatsen som är tänkta att använda dem. På så sätt kan det uppstå en risk att alla 

socialsekreterare på ett kontor inte är medvetna om att rutiner kring ett visst område finns 

eller hur dessa ska användas på rätt sätt. 

 

Det framkom att de rutiner som fanns på de olika socialkontoren mest riktade sig till 

hanteringen av anmälan när den kom in. Hur själva skyddsbedömningen skulle göras, eller 

vad som skulle finnas med i dokumentationen av den diskuterades i mindre utsträckning. 

Flera av informanterna var även osäkra på huruvida kontoret hade rutiner kring de omedelbara 

skyddsbedömningarna eller ej. 
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H: Ja det har vi väl, men rutiner är ju också till för att användas. Det är 

lätt att de hamnar i en pärm i en bokhylla någonstans, att ja de är där, 

men man använder sig inte av dem. Och det är väl också en stor del av 

vårt arbete nu, det är väl att implementera dem så att vi faktiskt 

använder dem. 

 

I: I rutinerna står det till exempel "finns det fara för barnets liv?" 

framförallt, "om barnet kommer hem, vad kan hända?". Alltså, det är 

sådana saker vi ska bedöma. Så det är ganska specifika saker att ta 

ställning till. 

 

H och I var två informanter som uppgav att de hade mer eller mindre tydliga rutiner för hur en 

skyddsbedömning skulle göras. H sa att de hade en rutin men att den inte används i någon 

större utsträckning och att de höll på att göra om den. I beskrev att det i rutinen fanns frågor 

de kunde ställa till sig själva för att underlätta bedömningen. Lipsky (2010) diskuterar rutiner 

som ett sätt att hantera komplexa och svåra uppgifter, rutiner hjälper även till att göra 

specifika ärenden mer generella och genom det kan de upplevas få en större struktur och 

mindre komplexitet. Rutinerna som informant I ger som exempel kan visa på de generella 

förenklingar som Lipsky (2010) nämner. Även om alla ärenden som socialtjänsten hanterar 

ska anses unika och bedömas individuellt så finns dessa rutiner som kategoriseringar för att 

göra en anmälan hanterbar och sätta den i någon form av sammanhang. På det sättet 

underlättar rutinerna för socialsekreterarna och får dem att utgå från samma kategoriseringar 

(Lipsky, 2010). En intressant aspekt av dessa resultat är det som H nämner, att rutiner, i de 

fall där de finns, riskerar att hamna på hyllan och inte användas, vilket kan diskuteras då 

andra informanter sagt att rutiner är bra att använda ur ett barnskyddsperspektiv (vilket 

kommer beröras mer längre fram). Det kan utifrån detta perspektiv ifrågasättas varför 

rutinerna, trots att de finns, inte används om de skulle kunna förbättra arbetet med skydd för 

barnet?  

 

Att rutiner inte används för att det inte finns en vetskap hos socialsekreteraren att dessa finns 

kan visa på en bristande kommunikation, men att rutiner medvetet inte används är värt att 

diskutera. Anledningen till att rutiner inte används kan analyseras utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Organisationer som är stabila och har funnits under en längre tid, vilket 

socialtjänsten kan anses ha gjort, kan inneha en form av så kallad tröghet. Att det i 

organisationen finns en tröghet innebär att förändringar tar lång tid och att personalen som 

arbetar inom organisationen tenderar att inte ha en positiv inställning till dessa förändringar 

(Ahrne & Papakostas, 2014). Att rutinerna inte följs, eller som ovan, blir kvar i hyllan, 

behöver inte grundas i att det faktiskt finns en ovilja att använda rutinerna. Anledningen till 
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att rutinerna för skyddsbedömningar inte används kan istället bero på de vanor som 

socialsekreteraren har när skyddsbedömningarna utförs, eller att kultur och gamla traditioner 

på socialkontoret lever kvar - tanken om att vi gör som vi alltid har gjort (Ahrne & 

Papakostas, 2014). Det kan tänkas att vanor och gamla traditioner kan vara anledningen till att 

rutinerna inte används. Med beaktande av att paragrafen om omedelbara skyddsbedömningar 

är relativt ny, samt att socialtjänsten som organisation kan anses inneha en tröghet när det 

gäller förändringar, så är inte detta en omöjlighet. Att rutiner kring omedelbara 

skyddsbedömningar inte används kan därför anses vara en konsekvens av organisationens 

tröghet, snarare än den enskilda socialsekreterarens ovilja till användandet av dem. 

 

Fördelar respektive nackdelar med rutiner 

Socialsekreterarnas inställning till huruvida rutiner kring skyddsbedömningar skulle finnas 

eller inte varierade mycket från socialsekreterare till socialsekreterare och det blev under 

intervjuerna tydligt att detta var en personlig uppfattning som inte alltid behövde 

överensstämma med andra socialsekreterare på samma kontor. Det framkom även att 

socialsekreterarna ibland själva kände en osäkerhet om deras egen inställning till rutiner kring 

skyddsbedömningar. I frågan om detta blev det inte helt ovanligt att socialsekreteraren 

startade ett resonemang med sig själv där denne vägde för och nackdelar med rutiner för att 

försöka hitta sin egen ställning i det. Följande citat belyser exempel från empirin där 

informanterna resonerar kring fördelar, respektive nackdelar med rutiner gällande omedelbara 

skyddsbedömningar. 

 
G: Både ja och nej, checklistor är ju bra i... att kunna ha någonting att 

förhålla sig till men det kan också bli att man bli slav under ett formulär 

eller liksom... jag har kollat det och det och tappar den här sociala 

bedömningen, ögonblicksbedömningen man… [...] Rutiner och sådant 

är bra kanske för att ha någonting att hålla sig till men det är ändå i 

mötet som man läser av och känner av -hur står det till? Det gäller nog 

att kombinera det i sådana fall, om man ska ha checklistor tänker jag. 

 

B: Egentligen tänker jag att det inte borde behövas, för det är, det ska 

ingå i vår yrkesroll tänker jag egentligen för det är det vi är tränade att 

bedöma och hantera. Fördelen med en rutin eller en riktlinje är att då 

har man något att ta avstamp i för att i så fall göra avsteg ifrån. 

SOSFSEN [Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, författarnas 

anm.] som kommer nu är ju mycket tydligare än vad den har varit innan 

och utifrån den behöver vi göra om rutiner och då kan det väl i och för 

sig vara en poäng i att skriva ner och ha skriftliga rutiner för det är ju, 

det innebär ju att man får förklara för både för oss som har jobbat ett 

tag och för de som kommer nya, varför, hur, och då ska det ju flyta på 

oavsett vem det är som finns på plats på jobbet liksom. 
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I citaten ovan framkommer det olika resonemang kring huruvida rutiner eller riktlinjer kring 

omedelbara skyddsbedömningar ska finnas eller inte. Det som är genomgående från många 

informanter är dock att rutiner kan fungera som en hjälp i att hitta en grund att utgå ifrån när 

skyddsbedömningen görs, men att dessa inte får bli för strikta då socialsekreterarna istället 

upplever en känsla av att det kan utgöra en risk för bedömningen och att klienten till och med 

skulle kunna fara illa av dessa. Att, som informanterna nämner, använda rutinen som en grund 

kan fungera som en hjälp då det idag sker en utveckling mot ett mer individualiserat samhälle.  

 

Då skillnaderna i normer för hur en familj ska fungera därför ökar kan 

riskbedömningsinstrument fungera som en hjälp för socialsekreteraren i dennes bedömning av 

barnets situation (Lundström, 2012). Risken, menar några av socialsekreterarna, grundar sig i 

att för starka rutiner kan göra arbetet kring skyddsbedömningarna mer styrt. Resonemanget 

som G för visar tydligt på denna problematik i uttrycket om att för mycket checklistor kan 

göra socialsekreteraren till en slav under ett formulär. Detta är något som bekräftar tidigare 

forskning, som menar att det kan vara så att användandet av checklistor kan försvåra 

bedömningen av ett barns situation, då det finns en risk att för mycket fokus läggs på de 

uppskrivna punkterna och att andra faktorer därför glöms av, vilket gör att helhetsbilden kan 

missas (Reder et al., 1993). Även Nordlander (2006) diskuterar detta och sätter det i relation 

till socialtjänstlagens utformande som en ramlag och socialsekreterarens handlingsutrymme 

inom denna. Han menar, precis som B, att rutiner kan finnas till för att göra arbetet enklare för 

socialsekreterarna, men att de, vilket även framkommer av G, inte alltid räcker hela vägen. 

Norlander (2006) menar att det inte finns tillräckligt med rutiner för att kunna tillgodose alla 

klienters olika behov och att det även skulle vara svårt att uppfylla detta med rutiner då 

behoven ser så olika ut. Att det blir svårt att ha rutiner för varje enskilt ärende hävdar också D 

då informanten under intervjun förklarar svårigheten med rutiner, eller som D uttrycker det 

manualer, för hur en skyddsbedömning exakt ska göras. 

 
D: För om man gör den [manualen, författarnas anm.] tusen sidor tjock 

så kommer man ändå behöva tre manualer till och sen kommer man 

ändå bli helt förvirrad. 

 

En svårighet med rutiner, eller manualer som D säger, och som även Parton (1998) nämner är 

att det kan finnas en risk att klientmötena minskar och att viktig information således går 

förlorad. Herz (2012) kommenterar även i sin studie att användandet av manualer i för stor 

utsträckning kan leda till att socialsekreterarens egen reflektion kring en bedömning tenderar 
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att minska och att det genom det kan bli en stor skillnad mellan klientens upplevelse av 

situationen och den bedömning som socialsekreteraren gör. G förklarar i citatet högre upp att i 

en skyddsbedömning så finns det även en slags social bedömning och en 

ögonblicksbedömning som, med för starka rutiner, riskerar att försvinna om det istället blir 

fråga om att kryssa av risker för barnet på en lista. Informanten framhåller här istället mötet 

med klienten som en viktig del för att kunna läsa av situationen, och menar, precis som Parton 

(1998) att rutiner skulle begränsa detta. Informantens utsaga tolkas av författarna som att 

denna sociala bedömning är något som endast kan ske i mötet med klienten, vilket enligt 

informanterna inte alltid äger rum under den omedelbara skyddsbedömningen. Till skillnad 

från den begränsning med rutiner som D framhäver så diskuterar istället B, i ett citat högre 

upp, kring rutiner som en positiv del i att hitta en struktur som både nyanställda och övrig 

personal kan utgå ifrån. B tillsammans med andra informanter menar att rutiner skulle kunna 

vara bra för att säkerställa att skyddsbedömningarna utförs på samma sätt av alla 

socialsekreterare på kontoret. 

 

Trots att flera av informanterna ser fördelen med rutiner för att de omedelbara 

skyddsbedömningarna ska utföras på samma sätt, samt som en hjälp för att underlätta för 

nyanställda och en påminnelse för de som arbetat länge, så framhävs en risk för att dessa ska 

bli för starka. 

 
D: Ibland behöver man göra små avstickare för att göra en bra 

bedömning. Har man mer då riktlinjer eller regler så kan man inte göra 

avstickare. Och då betyder det att en del klienter kommer att fara illa på 

grund av riktlinjer. 

 

B: Det är mycket riktlinjer och det är mycket rutiner och det är mycket 

dokumentation vilket ibland, kan jag tycka, inte är till gagn för arbetet 

med familjer och föräldrarna. För det blir, det blir lite fokus på rutinen 

eller på riktlinjen emellanåt kan jag tycka. 

X: Och att man tappar fokus från klienten lite? 

B: Ja, för då, då blir det så viktigt att skriva en korrekt 

skyddsbedömning så att den ska hålla vid en eventuell granskning. Och 

så kanske man tappar att lyssna på -vad är det egentligen föräldern 

säger eller vad är det egentligen den unge säger? 
 

Som tidigare nämnt så poängterade några av socialsekreterarna vikten av klientkontakt och 

det mötet som sker mellan socialsekreteraren och klienten. De ansåg att detta möte kunde 

bidra med information som kunde bli avgörande för bedömningen, och som var svår för 

anmälaren att återge i anmälan, eller information som anmälaren inte hade. Detta är också 

något som tidigare forskning har visat, att om mötet med klienten minskas så finns det även 
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en risk att bedömningarna endast grundas på faktorer som kan anses abstrakta men ändå 

ligger till grund för bedömningen om ett barns risk (Parton, 1998). Informant D hävdar till 

och med att klienter skulle kunna fara illa på grund av rutiner. Detta är en intressant 

kommentar då evidensbaserad praktik menar att bedömningar ska grundas på forskning och 

vetenskap, vilket en rutin troligtvis hade gjort (Denvall, 2008). Samtidigt visar annan 

forskning att riktningen mot ett för standardiserat arbetssätt skulle kunna leda till en typ av 

“easy-fix” (Lundström, 2012:160) som riskerar att blir för fokuserat på 

bedömningsinstrumentet som därigenom missar de verkliga problemen (Lundström, 2012). 

Det senast nämnda resonemanget är något som lyser igenom i empirin då B i citatet ovan 

tillsammans med flera av informanterna, bland annat D, menar att rutiner inte alltid är till 

gagn för familjerna då fokus i för stor utsträckning riskerar att riktas till rutinerna. 

Informanterna uttrycker i detta sammanhang en rädsla för att det administrativa arbetet med 

rutiner kring skyddsbedömningarna skulle ta för mycket tid vilket skulle leda till att tiden med 

klienterna minskar. Just denna problematik kommenterar även Goddard et al. (1999) där de 

menar att om bedömningarna begränsas till att endast utgöras av inkommen fakta, i 

exempelvis anmälningar, och ett möte med barnet inte äger rum, så kommer barnets egna 

tankar och känslor om händelsen inte till uttryck och ges således inte tillräckligt med 

uppmärksamhet. Även Östberg (2014) menar att vid för hög arbetsbelastning så kan det 

ibland krävas att socialsekreterarna behöver prioritera sin tid, och att ett första möte med 

klienten uteblir till förmån för ett mer tidssparande telefonsamtal. Resultatet av detta blir att 

arbetet fokuseras mer till dokumentation än att prioritera ett långsiktigt arbete med klienten. 

 

Lagförändringens påverkan på rutinerna 

Lagparagrafen gällande omedelbara skyddsbedömningar trädde i kraft i november 2012, 

vilket gör 11 kap. 1a § (SFS 2001:453) till en av de nyare i socialtjänstlagen. Då några av de 

socialsekreterare som intervjuades hade arbetat inom Barn och familj innan tillägget av denna 

paragraf så var det möjligt för dessa att jämföra hur skyddsbedömningarna utfördes innan 

lagen ändrades och resultatet efteråt.   

 
E: Det är klart att det är mer tidskrävande mot förut när man, alltså jag 

läste ju en anmälan och så tittade jag på den och så tänkte jag "nej men 

okej, här behövs inget omedelbart skydd" och sen lade jag den för 

inkodning i så fall. Eller när jag fick den så kunde jag med en gång se 

att nej men här fanns... så att, det är klart att det tar lite mera tid, att 

man måste verkligen tänka på att göra den här skyddsbedömningen, 

riktigt så fungerade det ju inte förut, även om man ändå i tanken hade 
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gjort den så är ju den stora skillnaden att nu måste du skriva ner den 

och det är klart att det tar mer tid.[...] men jag tänker för barnens skull, 

så är det naturligtvis, det är så här det ska vara eller hur, så att vi inte 

missar några barn. 

 

A: Nej det var ingenting nytt, det var mer, var noga med att 

dokumentera [...] alltså man gjorde det ju fortfarande innan, eller så. 

För det är ju alltid det vi måste ta ställning till, hur akut är det? Och allt 

ska ju gå och läsa, så det, det måste man ju skriva ner. Så är det ju. 

 

I resultatet ovan menar E att ändringen av lagen har varit positiv utifrån ett 

barnskyddsperspektiv. E och A är även överens om att dokumentationen av omedelbara 

skyddsbedömningar har tagit en allt större plats i arbetet. Vilket är förståeligt då just 

dokumentationen var ett av de kriterier för hur en skyddsbedömning ska göras som skrevs in i 

samband med lagparagrafens införande (Socialdepartementet, 2012). Den nya lagen kräver att 

den omedelbara skyddsbedömningen ska dokumenteras och motiveras, vilket, enligt citaten 

ovan, socialsekreterarna är medvetna om. Det är dock tydligt att flera av socialsekreterarna 

även tidigare gjort någon form av omedelbar skyddsbedömning, men då mindre strukturerat 

än vad som nu krävs. Detta bekräftas i propositionen till lagens ändrande, där det skrivs att 

vid en inkommen anmälan så görs det i flera fall troligen en skyddsbedömning, men att ett 

tydliggörande kring detta skulle bidra till att tveksamheter om huruvida skyddsbedömningen 

ska göras eller ej skulle försvinna (Socialdepartementet, 2012). Lagändringen har gjort att det 

krävs en större eftertanke kring varför bedömningen görs som den görs. Inställningen hos 

flera av informanterna är att detta har varit en positiv förändring och att ändringen av lagen 

hjälpt till att stärka barnets situation, så att exempelvis risken för att en anmälan om ett utsatt 

barn missas minskas. 

 

Bristen på resurser för att på ett tillfredställande sätt kunna tillämpa lagen 

Att ändringen av lagen enligt informanterna var övervägande positivt utifrån ett 

barnskyddsperspektiv var tydligt. Det som en av socialsekreterarna dock nämnde som en 

begränsning i handlingsutrymmet gällande införandet av den nya lagparagrafen kring 

omedelbara skyddsbedömningar var bristen på resurser. 

 
E: Nej de [lagstiftaren, författarnas anm.] har bara talat om att vi ska 

göra en skyddsbedömning och att den måste göras inom, helst samma 

dag, senast dagen efter. Men sen det här liksom... it-support, stödet 

kring det, det har de ju naturligtvis inte uttalat sig om, eller att vi skulle 

behöva ha fler resurser för att kunna göra bra skyddsbedömningar. 

Egentligen kanske man skulle vilja åka ut på jättemånga ärenden som 
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kommer in bara för att faktiskt kunna göra en riktig skyddsbedömning. 

Om det har varit våld i familjen exempelvis och vi inte får tag på 

föräldrarna, åka hem, leta, alltså så... då anser jag att man gör en korrekt 

skyddsbedömning, men det har de inte satt några riktlinjer för, utan det 

är bara "Gör det här, så här ska det vara" men inte "Hur gör ni det då? 

Har ni resurser för att göra detta?" utan det är, det är någonting som 

läggs på då. 

 

Det ska här nämnas att informanten som uttryckte kommentaren ovan var en av de 

informanterna som tyckte att lagändringen var bra utifrån ett barnskyddsperspektiv. Att då 

resurserna inte fanns för att göra en skyddsbedömning på det sätt som E ansåg bäst, skapade 

en frustration och ett begränsat handlingsutrymme i och med att skyddsbedömningen inte 

kunde göras på önskat sätt för att helt säkerställa ett barns behov av omedelbart skydd. 

 

Det ovan nämnda exemplet visar tydligt på den problematik som kan uppstå mellan 

lagstiftaren och socialsekreterarna som i praktiken ska arbeta utefter lagarna. I det här fallet 

upplever informanten att lagstiftaren inte har tänkt till vad det gäller resurser för att kunna 

utföra de omedelbara skyddsbedömningarna på ett tillfredställande sätt. Just bristen på 

resurser diskuterar Lipsky (1980) och menar att detta är något som karaktäriserar en 

gräsrotsbyråkrati, och att denna brist påverkar verksamheten genom att arbetet inte kan 

utföras på ett bra sätt. Med mer resurser hade ärenden kunnat distribueras på fler 

socialsekreterare och mer utrymme hade kunnat ges till att göra omedelbara 

skyddsbedömningar på ett mer rättssäkert sätt. Även Jönsson (2004) har diskuterat denna 

problematik och menar att om resursbristen blir stor så kan det finnas en risk att 

socialsekreteraren behöver gå ifrån de professionella normerna. Detta var något som kom upp 

under en av intervjuerna där en av socialsekreterarna menade följande; 

 
H: Någonting [...] är hur mycket tid vi har på oss i de olika delarna i 

processen, vilket också är någonting som hamnar på efterkälken när 

man har alldeles för mycket att göra. Då tar allting lite för lång tid och 

det överskrider både en och två och tre dagar [förhandsbedömningen, 

författarnas anm.]. Det tar för lång tid. [...] Jag kan mycket väl tänka 

mig att det är just tiden. För att det står i lagen att det är så här lång tid 

de olika delarna i processen får ta och det är det socialtjänsten runt om i 

landet har problem med, för att man har för mycket att göra, man hinner 

inte med. 

 

Det blir här tydligt att just resurserna är en stor anledning till ett avvikande från de 

professionella normerna, i det här fallet att följa lagen och hålla den lagstadgade tiden för hur 

lång tid en skyddsbedömning får ta. Även detta är något som kan karaktärisera 

gräsrotsbyråkrater då Lipsky (1980) menar att just tid och antalet socialsekreterare i 



 

30 

 

förhållande till klienter och administrativt arbete är något som inte sällan hindrar 

verksamheterna från att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Att det nya tillägget om 

omedelbara skyddsbedömningar i lagen kräver mer tid är också något som nämnts i tidigare 

citat. Detta ökade administrativa arbete innebär i slutändan att mindre tid kan prioriteras för 

klientkontakt (Lipsky, 1980) vilket i sin tur kan vara svaret till att, som tidigare diskuterats, 

hembesök inte alltid kan ske i önskad utsträckning när det gäller omedelbara 

skyddsbedömningar. Detta resonemang belyser ett organisatoriskt problem som är vanligt 

inom gräsrotsbyråkratin, den otillräcklighet som informanterna uttryckt grundar sig således 

inte i personliga egenskaper, utan den stress som kan uppstå hos socialsekreteraren relaterar 

ofta till organisationens uppbyggnad, och känslan av otillräcklighet är en egenskap som 

socialt arbete ofta innefattar (Lipsky, 1980). 

 

Bedömning 

Användningen av erfarenhet vid omedelbara skyddsbedömningar 

Det framkom tydligt under intervjuerna att erfarenheten hos den enskilda socialsekreteraren är 

en stor del av bedömningen av om ett barn är i behov av omedelbart skydd eller inte. Oavsett 

om kontoren hade eller inte hade rutiner för hur en skyddsbedömning skulle göras så litade 

socialsekreterarna mycket på sin egen och sina kollegors erfarenhet av arbetet. Informanterna 

tolkas av författarna som att erfarenheten är en naturlig del av bedömningen, som automatiskt 

spelar in när de får en anmälan framför sig. 

 
E: Man känner ju, det är ju, alltså erfarenheten gör ju sitt också tänker 

jag, att man kan veta att "nej men här är det ingen fara", utan att här har 

de, så här har de levt ganska länge så varför skulle vi skydda dem just 

idag då? 

 

D: För om man gör den [manualen, författarnas anm.] tusen sidor tjock 

så kommer man ändå behöva tre manualer till och sen kommer man 

ändå bli helt förvirrad, så det bygger på erfarenhet och team- jag tycker 

att det bygger på teamkunskap och egen erfarenhet. I teamet så blir det 

inte bara fem hjärnor utan det blir egentligen sex när man sätter ihop 

folk, det blir ju någonting mer. Och där är ju all erfarenhet. Och då 

behöver det inte vara så att den som har jobbat längst har det bästa 

tipset, utan det är det samtalet där som… Sen är det mycket sunt 

förnuft, får man nästan inte säga om man är högt utbildad men det är 

det ju. 
 

D menar att även om socialsekreterarna hade haft en tusen sidor tjock manual om hur en 

skyddsbedömning ska göras så underlättar det inte bedömningen. Även om det finns tre 
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manualer till så hävdar D att det ändå handlar om erfarenhet och samarbete med kollegorna. 

En rutin, eller manual som D uttrycker det, skulle inte räcka för att på ett bra sätt bedöma ett 

barns behov av skydd då alla anmälningar är individuella. Enligt Lipsky (1980) har 

socialsekreterarna ett relativt stort handlingsutrymme i sitt arbete och kan således välja hur de 

ska ta itu med en skyddsbedömning; om de ska konsultera en kollega eller om de ska göra sin 

egen bedömning, om de ska gå efter relevant aktuell forskning eller om de ska gå på sin egen 

erfarenhet av liknande fall. Att detta handlingsutrymme finns bland socialsekreterarna syns 

tydligt i deras resonemang om skyddsbedömningar. I citaten ovan framkommer det att 

handlingsutrymmet utnyttjas både i valet av vilket sätt som bedömningarna görs, men också 

huruvida en åtgärd ska göras eller ej. 

 

Sex av informanterna i denna studie hade arbetat inom Barn och familj kortare tid än två år, 

men ingen av dem uttryckte att de hade så lite erfarenhet att det var ett problem. C var en av 

de som arbetat inom området en längre tid, men beskrev, angående stödet i lagen, en 

förståelse för att en bedömning kan vara svår att göra för oerfarna socialsekreterare. 

 
C: Vi har jobbat de flesta av oss rätt länge och är erfarna och då räcker det 

stödet för oss. Det kanske är skillnad om du inte är fullt så erfaren tänker jag, 

och sen alltså en skyddsbedömning, du får ju också på något sätt tänka: vad är 

det? 

 

Informant C uttryckte en slags självklarhet över att kunna göra skyddsbedömningar för att det 

säger sig självt vad en skyddsbedömning är för något. Informant B uttryckte samtidigt 

angående rutiner i första temat, gällande fördelar och nackdelar med rutiner, att det egentligen 

inte ska behövas några rutiner då förmågan att göra bedömningar ska ingå i yrkesrollen och 

att det är något socialsekreterarna ska vara tränade i att göra, oberoende av den enskildes 

erfarenhet. Blom (2009) beskriver hur erfarenhet och kunskap som skapas och sprids på 

arbetet ses som mer relevant än till exempel evidensbaserad kunskap, vilket även kan 

uppfattas av informanterna i denna studie.  

 

Att socialsekreterarnas erfarenhet har en betydelse i deras arbete visas i en amerikansk studie 

av White, Hall och Peckover (2009). Deras studie gällde ett specifikt bedömningsinstrument 

och de fann att socialsekreterare som var mer erfarna i arbetet fyllde i de formulär som ingick 

i bedömningsinstrumentet i mindre utsträckning än de socialsekreterare som hade mindre 

erfarenhet. Detta menar forskarna är ett tecken på att erfarna socialsekreterare tar sig friheten 

att välja vad och hur mycket de ska fylla i medan de mindre erfarna upplever formuläret som 
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ett tvång. Resultatet av White et al. (2009) forskning kan relateras till resultatet i denna studie 

där har det framkommit ett exempel där informanten med längst erfarenhet av arbetet som 

socialsekreterare var den som uttryckte den största osäkerheten kring lagen om omedelbara 

skyddsbedömningar. Informanten var i detta fall osäker på huruvida det fanns en lagstiftning 

gällande omedelbara skyddsbedömningar, och framhävde istället erfarenhet som ett viktigt 

arbetsredskap. Detta resonemang kan jämföras med Bergmark & Lundströms (2000) studie 

som har visat att evidensbaserad kunskap och utbildning inte har så hög status i jämförelse 

med socialsekreterarnas egna erfarenheter. De fann att de erfarenheter som socialsekreterarna 

själva har rankades högst, följt av det de lärt sig av kollegorna och socionomutbildningen. 

Dessa resultat säger Nordlander (2006) emot och beskriver istället hur studier har visat att 

socialsekreterare hellre håller sig till regler, rutiner och ”normativt godtagbara insatser” 

(Nordlander, 2006:36) än att använda sin egen kunskap och erfarenhet. Detta för att i större 

utsträckning kunna följa socialtjänstlagens vaga formuleringar. Detta är en intressant 

reflektion då det ger en antydan om att arbetet mot att jobba mer evidensbaserat inom 

socialtjänsten inte fungerar fullt ut, och att socialsekreterarna fortfarande har en stor tilltro till 

sin egen erfarenhet. Vilket också informant C i citatet ovan bekräftar. 

 

En nackdel med att ha lång erfarenhet av samma arbetsområde kan vara att socialsekreteraren 

litar för mycket till erfarenheten och inte är lika mottaglig för andra sätt att resonera, 

alternativt inte uppdaterar sig på aktuell forskning eller uppmärksammar lagförändringar. På 

frågan huruvida det är tillräckligt tydligt beskrivet i lagen hur en skyddsbedömning ska göras 

svarade en informant så här: 

 

C: Ja det står ju, jag vet knappt vad det står i lagtexten… står det något i 

lagtexten om detta? 

 

Just denna informant hade arbetat inom samma område i många år och gjort 

skyddsbedömningar, mer eller mindre lagstyrda, långt innan lagändringen 2012. C menade att 

lagändringen inte hade gjort någon skillnad i hur de på kontoret gjorde skyddsbedömningar, 

utan att de hade gjort dem på samma sätt som lagen föreskriver redan innan den ändrades. Det 

är ändå anmärkningsvärt att en socialsekreterare inte vet vad som står i lagen. Resultatet kan 

relateras till det begrepp som Bergmark och Lundström (2000) kallar praxiskunskap, vilket 

inkluderar bland annat egen erfarenhet och det socialsekreteraren lärt sig från arbetskamrater, 

och som av informanterna i deras studie värderas mycket högt. De menar också att just socialt 
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arbete grundas mycket på denna typ av kunskap. D’s uttryck ”teamkunskap” är ett exempel på 

en motsättning till detta, då han menar att det inte alltid är de mest erfarna som gör de bästa 

bedömningarna utan att det ofta är det gemensamma samtalet som resulterar i de bästa 

lösningarna.  

 

Det varierande resultatet av studien gällande användandet av erfarenhet under omedelbara 

skyddsbedömningar är värt att resonera kring. Detta då flera av informanterna framhäver 

vikten av erfarenhet och dess betydelse för att göra bra bedömningar, samtidigt som det i 

resultatet framgår att informanten med mest erfarenhet inte visste vad det står i lagen gällande 

omedelbara skyddsbedömningar. Det kan därför finnas en anledning att reflektera kritiskt 

över att erfarenhet får ett så stort utrymme gällande bedömningar, och framhäva 

konsekvenserna av att agera utifrån erfarenhet. Resultatet visar att det finns en risk att för stort 

användande av erfarenhet och invanda mönster hos socialsekreterarna kan få konsekvenser 

när det gäller att anpassa sig efter exempelvis ny lagstiftning. Det blir i detta resonemang 

därför aktuellt att diskutera Hasenfelds (1983) människobehandlande organisationer och den 

så kallade tröghet som kan finnas inom dessa. Att socialsekreterarna i studien lutar sig mot sin 

erfarenhet skulle kunna vara ett tecken på det motstånd som organisationer kan möta under ett 

förändringsarbete, som i det här fallet ändringen av lagen 2012 skulle kunna innebära (Ahrne 

& Papakostas, 2014). 

 

Att göra omedelbara skyddsbedömningar utifrån intuition 

Även intuition och magkänsla uppgavs under intervjuerna som en viktig del av bedömningen. 

Liksom erfarenhet beskrev flera informanter intuition som en naturlig del av bedömningen. 

Samtidigt kan socialsekreterarna tolkas vara frustrerade över att tvingas förlita sig på 

intuitionen i brist på mer konkreta sätt att bedöma, till exempel genom mer fasta rutiner eller 

riktlinjer. 

E: Man har ju lite intuition också eller hur? Den styr ju oss i vårt arbete. 

 

G: Man får ju gå både på intuition och allt möjligt. 

 

E: Ja det är ju människor vi jobbar med så att det... Vi får förlita oss på 

vår professionalitet och intuition och... erfarenhet och ja. 

 

Snabba bedömningar ligger i den mänskliga naturen. Direkt i första mötet med en person 

skapar människan en intuitiv uppfattning om den andra personen, detta gäller även 

socialsekreterare. De skapar sig snabbt en magkänsla om det inkomna fallet när de läser 
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anmälan samt om barnet och dess föräldrar vid det första mötet (Munro, 1996). Om intuition 

och analytiskt resonerande används parallellt med varandra, och beroende på situationen 

används i olika stor utsträckning, så är de i olika grad delaktiga i till exempel en 

skyddsbedömning, enligt Hammond (1996, i Munro, 1999). Om analytiskt resonerande 

grundas på en logisk process bygger intuition mer på känslan som socialsekreteraren får för 

familjen när de träffas eller utifrån texten i anmälan, som informant G uttrycker i nästa citat. 

G förklarar att han är utbildare i BBIC och vet utifrån det att socialsekreterare inte ska grunda 

bedömningar på intuition. Att G genom sin roll som utbildare har denna syn kan antas bero på 

att BBIC är ett utredningsinstrument som kan innefattas av ett mer analytiskt förhållningssätt. 

Det framkommer dock att G, trots sin stora kunskap om BBIC, ändå inte kan utesluta intuition 

helt i de skyddsbedömningar görs, utan att detta är något som finns med i bakgrunden vid 

varje bedömning. 

 

Beroende på i vilken utsträckning socialsekreterarna har fasta rutiner att förhålla sig till 

använder de sin intuition olika mycket. Av resultatet har tidigare framkommit att få kontor har 

rutiner för att göra skyddsbedömningar och flera av informanterna uttryckte att intuition 

därför blev en viktig del i skyddsbedömningen. Att intuitionen styr socialsekreterarna i deras 

arbete, så som informant E uttrycker, är intressant då Hammond (1996, i Helm, 2011) menar 

att det finns begränsningar med analytiskt resonerande. När det handlar om 

skyddsbedömningar kan den begränsningen ligga i att det bara finns en viss mängd fakta att 

utgå ifrån och att socialsekreteraren sedan gör resten av bedömningen utifrån intuition. Detta 

påpekar informant E även genom att säga att det är människor de arbetar med, och att det 

arbetet kräver bland annat intuition och erfarenhet. Att arbetet inom gräsrotsbyråkratin 

handlar om människor och deras individuella omständigheter är något som Lipsky (2010) 

framhäver som en anledning till varför det inte går att helt begränsa handlingsutrymmet för 

gräsrotsbyråkrater. Det kan inte finnas ett bestämt sätt för hur arbetet inom gräsrotsbyråkratin 

ska utföras då det kräver flexibilitet i det enskilda fallet, då det handlar om att göra 

observationer och bedömningar av människor. 

  
G: Jag är ju också utbildare i BBIC och vet det här att man inte ska gå 

på intuition utan gå på empiri och så där men, du får ju ändå en känsla 

när du träffar folk, det är ju därför du jobbar med det här. Vi jobbar inte 

för att gå efter någon slags... rådata - om jag checkar av de tre så är det 

bra sen. Det är ju också möten med människor, man får ju en liten 

känsla av "hur är det i den här familjen egentligen?" 

 



 

35 

 

Citatet visar att socialsekreteraren är medveten om att “man inte ska gå på intuition”, men att 

det inte alltid är bäst att endast använda fakta eller den information som står i anmälan. Istället 

handlar det i praktiken mycket om känslan som uppstår för fallet och i mötet med familjen. E 

och G uttrycker också en självklarhet - att det är naturligt och inget fel att använda intuition 

när bedömningar ska göras. Bedömningar som grundas på dessa första känslor för fallet bör 

enligt Munro (1996) dock anses som preliminära och socialsekreteraren måste vara beredd att 

ändra uppfattning då det kan komma in ny information från ett flertal olika håll vilket kan 

utmana den redan bestämda uppfattningen. En nackdel med att basera bedömningar på 

intuition kan vara att socialsekreteraren då helst använder information som är levande, 

konkret eller känslomässig och dessutom blir det den information som inkommit först eller 

sist som socialsekreteraren kommer ihåg bäst. Genom att utveckla rutiner eller genom att 

förbättra de som redan finns kan denna svaghet med intuitivt resonerande minskas (Munro, 

1999). Genom att ha tydliga rutiner för hur en skyddsbedömning ska utföras kan 

socialsekreteraren behöva se till fler aspekter av problemet än de som automatiskt beaktas 

genom intuition.  

 

Delegation och diskussion med kollegor och chef 

Av resultatet framkommer det att de undersökta kommunerna hade olika delegation gällande 

skyddsbedömningar. I en del kommuner gjorde socialsekreterarna de omedelbara 

skyddsbedömningarna själva, i samråd med kollegor eller enhetschef om det behövdes, 

medan de i andra kommuner inte hade delegation att skriva skyddsbedömningar utan de 

gjordes, eller skrevs under av chefen. De socialsekreterare som inte hade delegation berättade 

att deras uppfattning om ärendet ofta spelade en stor roll i den bedömning som chefen 

slutligen gjorde. I de fall socialsekreteraren hade delegation på att skriva skyddsbedömningar 

fick de under intervjun frågan om de hade någon att resonera med under bedömningen. Alla 

informanter menade att de hade det och att de kunde diskutera med både kollegor och 

närmaste chef. 

 

En skyddsbedömning ska ske inom en mycket kort tid. Då den ska göras samma dag som 

anmälan inkommer (Socialdepartementet, 2012) har socialsekreterarna inte alltid tid att leta 

efter relevant empirisk forskning och kritiskt granska denna för att sedan göra sin bedömning 

utifrån forskningen (Blom, 2009). Det behöver därför inte vara så att socialsekreterarna inte 

vill använda evidensbaserad kunskap, utan att denna form av kunskap inte används kan 

istället grundas i att socialsekreterarna inte har tillräcklig kunskap för att söka efter forskning 
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och sedan använda den. En annan anledning kan vara bristen på resurser, vilket innebär att det 

finns för lite tid för socialsekreteraren att hinna läsa och reflektera över forskningen (Blom, 

2009). En av de viktigaste delarna enligt Blom (2009) är dock samarbetet med kollegor. 

 
A: Har inte gruppledaren redan gjort den [skyddsbedömningen 

författarnas anm.] när hon lämnar över det, så resonerar jag i första 

hand med henne, tänker jag. Sen går jag ju, alltså vi pratar ju kollegor 

emellan också så det gör man ju, för man behöver bolla och reflektera 

med varandra och liksom ”nu tänker jag såhär, tänker du på något annat 

sätt eller är jag helt knäpp nu när jag tänker såhär?”. Så att man får öva 

sig på att motivera också såhär för att lite vässa sina argument lite. Det 

är ett bra sätt att göra det på. 

 

H: Det kan ju hända att jag sitter här med chefen och att det till mesta 

delen är min bedömning som kommer fram, men det är ändå hon som 

har delegation på det och det är hon som gör beslutet och hon som får 

bestämma. Sen kan det mycket väl vara så att hon lyssnar på mig för att 

det är jag som har informationen om det. I slutändan är det hon som står 

på pappret men vi pratar mycket om det eftersom det kan ofta vara 

handläggaren som har information om ärendet liksom. 
 

Dessa informanter framhöll samarbetet med sina kollegor och sin närmaste chef som mycket 

viktigt när det handlade om att göra skyddsbedömningar. De poängterade hur viktigt det var 

att diskutera anmälan tillsammans för att få fram olika uppfattningar och tillsammans komma 

fram till en bedömning. Några informanter var mer självständiga och konsulterade endast 

andra om det var ett extra svårt ärende medan en del alltid diskuterade med sina kollegor eller 

sin chef. Informant A menar att det är viktigt att få feedback från kollegor kring sina tankar 

för att höra om resonemangen är “helt knäppa”, samtidigt som det är en bra övning i att 

motivera och argumentera för sin bedömning gentemot kollegorna. Att diskussionen med 

kollegor kan vara en central del i en bedömning är även något som Koriat, Lichtenstein & 

Fischhoff (1980) diskuterar och menar att ett sätt att till viss del underlätta den svåra 

bedömningen kan vara att låta någon annan titta på informationen med nya ögon. I detta fall 

exempelvis en kollega eller chef som inte har kunskap om ärendet. På så sätt kan 

socialsekreteraren få hjälp med bedömningen men också få nya perspektiv på hur den kan 

göras. Detta resonemang bekräftas av samtliga informanter i studien då de berättade att de 

gärna går till en kollega eller till sin chef när en anmälan är svårbedömd, detta för att kunna få 

en annan socialsekreterares syn på den och för att kunna diskutera olika alternativa 

bedömningar. 

 

Stöd från kollegor är lika viktigt som formell handledning visar resultatet av en studie gjort av 

Beddoe et al. (2014). De menar också att det är just det samtida användandet av både kunskap 
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och erfarenheter som bidrar mest till både den professionella utvecklingen hos 

socialsekreterarna och det emotionella stödet som behövs för att öka förmågan att orka med 

det tuffa arbetet. Socialsekreterarnas förmåga att fatta beslut och göra bra bedömningar ökar 

också genom samarbetet med kollegor (Beddoe et al., 2014). Detta överensstämmer med det 

informant D säger gällande erfarenhet, att fem hjärnor tillsammans snarare blir sex när 

socialsekreterarna resonerar tillsammans. Detta då de tillsammans, genom diskussion, kan 

komma fram till något mer än vad de hade kunnat göra vad för sig. Informant D menade 

också att det inte alltid behövde vara den med mest erfarenhet som hade de bästa lösningarna 

utan att det är diskussionen mellan kollegorna som kan producera de bästa idéerna. Att 

informanterna har möjlighet att resonera tillsammans med sina kollegor, och tar den chansen, 

framstår enligt Beddoe et al. (2014) som en bra möjlighet att bredda sin kunskapsbas och sin 

erfarenhet. Socialsekreterare som får möjlighet att diskutera tillsammans med kollegor har, 

förutom hjälpen med att göra skyddsbedömningar enligt Chenot, Benton & Kim (2009) också 

en större sannolikhet för att trivas på arbetet och stanna kvar längre.   

 

Även de informanter som hade delegation på att själva skriva skyddsbedömningar valde, 

enligt resultatet, att i stor utsträckning diskutera med sina kollegor eller sin enhetschef för att 

komma fram till en bedömning och för att få stöd i processen. Alla socialsekreterare utnyttjar 

därmed inte till fullo det handlingsutrymme som de enligt Lipsky (1980) har för att göra 

skyddsbedömningar. Lipsky (1980) menar även att genom att förneka sitt handlingsutrymme 

kan gräsrotsbyråkrater begränsa sitt ansvar. Detta genom att förneka att de har inflytande 

över, i det här fallet, skyddsbedömningen och möjlighet att själv göra bedömningen och stå 

för den. Om det är så informanterna i denna studie resonerar framkommer dock inte, eller om 

de genuint vill samarbeta för att komma fram till en bättre bedömning då det ofta handlar om 

svåra beslut. Två informanter uttryckte dock en lättnad över att inte ha delegation på att skriva 

skyddsbedömningar utan tyckte att det var bra att det ansvaret låg på enhetschefen, men att de 

ändå oftast resonerade tillsammans för att komma fram till en bedömning. Informant H 

framhåller också vikten av att resonera tillsammans med kollegor - “ju fler desto bättre” - för 

att hitta den bästa lösningen: 

 

I: Det är svårt, och det är därför vi gör det med enhetschefen, som har 

en lång erfarenhet. Jag som är ganska ny, jag skulle inte personligen 

vilja göra den själv för jag vill inte stå med det om man har gjort fel. 

 

H: Just skyddsbedömningen så kan jag tänka mig att anledningen till 

varför vår chef gör den är för att ta ifrån oss det kolossalt stora ansvaret 
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som medföljer det, men för att underlätta det är väl diskussion, ju fler 

desto bättre. Bolla det fram och tillbaka tills man hittar en lösning som 

man tror är så bra som möjligt. Men jag är jättetacksam att min chef gör 

den delen av det för det är ett stort ansvar som jag är tacksam till att ge 

till någon som är mer kompetent, någon som har mer erfarenhet. Att 

låta henne göra det istället. 
 

Här handlar det inte om att socialsekreterarna förnekar sitt handlingsutrymme, då dessa två 

informanter inte hade delegation på att skriva skyddsbedömningar, men de känner tacksamhet 

över att slippa ta ansvar för bedömningen och en fråga som kan ställas är hur de hade 

resonerat om de hade haft delegation. Hade de fortfarande resonerat tillsammans med chefen 

och kollegor eller hade de utnyttjat sitt handlingsutrymme och gjort bedömningen helt själva? 

Frågan ovan är förstås svår att svara på. Den skulle dock kunna relateras till socialtjänsten 

som en människobehandlande organisation där Hasenfeld (1983) beskriver denna typ av 

arbete som komplext och inte alltid helt enkelt med tanke på att arbetet just utgår från 

människor. Arbetet inom barn och familj anses av informanterna som svårt och enormt 

ansvarskrävande. Detta då socialsekreteraren enligt Lipsky (2010) har många olika delar att 

förhålla sig till, exempelvis eventuella rutiner och kollegornas tankar, men utöver detta också 

klienters åsikter och samhällets krav. Svaret på frågan ovan skulle därför kunna tänkas bli att 

socialsekreterarna troligtvis ändå för ett resonemang med kollegor gällande de omedelbara 

skyddsbedömningarna, just för att arbetet är så komplext. Att som H uttrycker det, bolla fram 

och tillbaka med kollegor för att hitta en lösning, kan också tolkas som en rättssäkerhet för 

klienten. Detta eftersom fler tankar kring ärendet luftas och som informant D uttryckte det, att 

det i diskussionen kan uppstå en extra hjärna som kan vara till hjälp i bedömningen. 

 

Svårigheter med att göra skyddsbedömningar 

“Att vara en bra socialarbetare - det är att vara genuint osäker men ändå inte 

handlingsförlamad. Det är att vara genuint osäker men ändå tillräckligt förvissad om sin 

kompetens för att kunna härbärgera osäkerheten.” (Börjesson, 2013:173) 

 

Att säkerställa ett barns skyddsbehov med en snabb bedömning utifrån knappa uppgifter är en 

tuff uppgift. Hur vet socialsekreterarna att de gör rätt bedömning? Det går oftast att veta först 

i efterhand, så vad upplever informanterna är de största svårigheterna med att göra 

skyddsbedömningar om barn? 

 
H: Utifrån delen jag ändå kan bistå med i en skyddsbedömning, det är 

väl... känslan av att man gör fel, alltså att man väljer fel. Oftast så är 
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den, i skyddsbedömningen är den, i förhandsbedömningen så "ja men 

jag inleder utredning, det kan inte hända så himla mycket på det", men 

samtidigt så tänker man inleder jag inte - "vad missar jag?" Och i en 

skyddsbedömning kan det ju vara "är jag för hård nu, är det inte lika 

allvarligt som jag tror" eller "tar jag för lätt på det här". Det är nog den 

ständiga ovetskapen i om man tar rätt beslut, för åtgärderna som... det 

som kan komma efter ett felbeslut kan bli ganska drastiska, det kan ju 

gå riktigt fel om det blir fel bedömning. Och det är klart att det är lätt 

att stå med facit i hand och säga att "varför gjorde ni inte så?", men 

ändå så är nog känslan av "tänk om jag gör fel beslut". 

 

H: Man vet med sig att den bedömningen jag gör nu är så 

livsavgörande, hur den här personens liv ska fortsätta… 

 

D: Och sen är det ju så att det går inte bedöma mer än det som står där i 

texten, man behöver inte vara i närheten av verkligheten, det kan vara 

oerhört mycket allvarligare, eller oftast så är det tvärt om. Men det vet 

man inte. Så det är en grov bedömning. 

 

H uttrycker känslan av att göra fel och att inte veta förrän i efterhand vilken bedömning som 

var den rätta. Att ständigt undra om bedömningen som görs är rätt eller om något missas är en 

påfrestande del av jobbet, men att veta hur allvarlig situationen är och hur socialsekreteraren 

ska agera måste alltid avgöras från fall till fall. Den information som socialsekreteraren får in 

i en anmälan grundas heller inte alltid på fakta, utan kan istället förklaras som beskrivningar 

av människors handlingar och beteenden (Munro, 2005). En skyddsbedömning kan därför 

sägas bli mer av en tolkning av beteenden än användandet av konkret fakta. Mycket av den 

relevanta informationen i en anmälan är dessutom mångtydig och svårtolkad och det krävs 

mycket kunskap hos socialsekreteraren för att kunna använda denna information och göra en 

bra bedömning (Munro, 2005). Samtidigt så menar propositionen till lagändringen att den 

information som står i anmälan i stor utsträckning ska vara tillräcklig att grunda 

skyddsbedömningen på (Socialdepartementet, 2012). Det kan även vara svårt för 

socialsekreteraren att veta, som informant D uttrycker, om informationen i anmälan beskriver 

verkligheten eller om situationen är värre eller lindrigare än så. Trots detta måste en 

bedömning göras, även om det inte alltid visar sig vara den korrekta bedömningen i slutändan 

(Munro, 1996). Just denna ovetskap resonerar H kring i citatet ovan. H förklarar svårigheten 

med att veta att den bedömningen som görs faktiskt blir rätt i slutet och att ett felbeslut kan få 

stora och avgörande konsekvenser för klienten. Det H känner är den största svårigheten är 

dock känslan av att den bedömning som görs kan bli fel. Detta i kombination med det D 

uttrycker - att det är svårt att veta om det som står i anmälan överensstämmer med 

verkligheten - bekräftar det som Munro (1996) skriver i sin forskning, att det inte finns någon 
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absolut sanning utan socialsekreteraren kan endast bedöma den situation som finns för 

stunden.  

 

Om socialsekreteraren väljer att kontakta anmälaren, barnet eller föräldrarna för att få mer 

information kan den första bedömningen dessutom behöva omprövas och eventuellt ändras. 

Socialsekreterare kan därför tvingas erkänna att deras tidigare uppfattning var felaktig, även 

om den var rimlig när den gjordes. Dessa erkännanden är oundvikliga inom socialt arbete och 

en viktig del i socialsekreterarens professionalitet (Munro, 1996). Informant D diskuterar 

detta och menar att de omedelbara skyddsbedömningen ofta är en grov bedömning, som kan 

behöva redigeras eller totalt ändras vid ett senare skede. Att arbeta inom en 

människobehandlande organisation, med det handlingsutrymme som det innebär för den 

enskilde socialsekreteraren, medför automatiskt ett visst mått av osäkerhet. Detta då det inte 

alltid är tydligt hur organisationens mål ska uppnås och vilka krav som ligger hos de anställda 

(Hasenfeld, 1983, Lipsky, 2010). Socialt arbete med barn har sällan några självklara svar och 

socialarbetare kan alltid kritiseras både för att agera för tidigt eller för sent (Ponnert, 2013). 

Socialsekreteraren kan ha en viss osäkerhet, och kan då välja att agera ändå eller att vänta på 

information som ger lite mer säkerhet, att ha så kallat is i magen (Ponnert, 2013). Detta 

uttryck användes av två informanter för att beskriva de svårigheter som kan finnas i 

bedömningen att agera eller inte. 

 
G: Finns inget bra svar på det egentligen [på hur man resonerar vid en 

skyddsbedömning, författarnas anm.] utan det är konsultera, det är erfarenhet. 

Is i magen också så att man inte springer på alla de här bollarna som... det 

rings och det... läser man en anmälan så kan man ju få... kalla kårar att "ooh, 

det här är allvarligt" och springer man för fort, utan att fundera, stanna upp, 

göra en bedömning... konsultera kollegor, "hur har man gjort i andra 

situationer?". Det tror jag är det viktigaste. Jag säger inte att man ska liksom 

"äh, ta det lugnt", utan... se allvarligt på det och varje anmälan är unik. 

 

F: Eh, ja, man får ju liksom göra en bedömning, på är det en fara, är det akut 

fara? Sedan kan det ju vara jätteallvarligt ändå, men man kanske ska ha lite is 

i magen och [...] ta tag i det på rätt sätt. Istället för att bara springa iväg på det. 

 

Båda dessa informanter betonade vikten av att alltid ta en anmälan på allvar, men utan att rusa 

iväg på allt. En skyddsbedömning måste enligt lagen göras senast dagen efter att anmälan har 

mottagits (Socialdepartementet, 2012), men att, som informanterna uttrycker det, ha is i 

magen kan vara skillnaden mellan att göra ett omedelbart omhändertagande, som kanske hade 

kunnat undvikas, och att göra en bedömning som kan leda till att det går att arbeta mer med 

familjen, något som flera informanter talade om som en framgång i arbetet. Trots osäkerheten 
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över vad som är bäst att göra för tillfället måste socialsekreterarna agera, på något sätt, och 

ofta är det rätt “bara att göra något, oavsett vad man gör” (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008:223). Så länge socialarbetaren, som Börjesson (2013) uttrycker det i citatet ovan, inte 

blir handlingsförlamad av osäkerheten och kan härbärgera den så har socialarbetaren 

förutsättningar för att göra ett bra jobb. 

 

“Strävan mot säkerhet behöver inte i sig vara fel. Men tvärsäkra socialarbetare är inte möjligt, 

eller ens önskvärt, och säkra lösningar i socialt arbete är, till syvende och sist, faktiskt bara en 

myt”. (Ponnert, 2013:55) 

 

Ponnerts (2013) citat ovan kan relateras till ett resonemang som D förde gällande de olika 

alternativen av bedömningar som socialsekreterarna kan ställas för under en 

skyddsbedömning. D beskrev att det finns fyra alternativ för att göra rätt eller fel; antingen så 

gör socialsekreteraren rätt, enligt konstens alla regler, och det blir också bra för barnet. Eller 

så gör socialsekreteraren rätt men det blir fel för barnet, för allt som socialtjänsten gör och alla 

insatser passar inte alla barn på samma sätt. Socialsekreteraren kan också göra fel, enligt 

riktlinjer och enligt vad som generellt ska vara barnets bästa, och det blir också fel för barnet. 

Det sista alternativet är att socialsekreteraren gör fel, men att det blir rätt just för det här 

barnet. Detta då bedömningen kanske frångick vissa riktlinjer och socialsekreteraren kunde 

därför tänka utanför boxen, vilket D menar kan ge vissa barn vad de behöver. D’s resonemang 

bekräftar således Ponnerts (2013) citat som säger att det inte finns några säkra lösningar inom 

socialt arbete. Enligt D’s förklaring så kan olika bedömningar få olika bra utgång beroende på 

barnet och vilket specifikt behov just det barnet har. 

 

 

Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt sammanfattas studiens viktigaste resultat, för att på så sätt skapa en 

överblick över hur studiens syfte har uppfyllts samt hur frågeställningarna har besvarats. 

Informanterna i studien arbetar alla inom det som Hasenfeld (1983) kallar 

människobehandlande organisationer, men då fokus under intervjuerna landade mer i de 

individuella socialsekreterarnas upplevelser av sitt arbete än på de organisatoriska 

förutsättningarna har Hasenfelds teori inte alltid varit applicerbar på resultatet. Diskussionen 

kommer därför fokuseras till ett organisatoriskt perspektiv där studiens resultat ställs emot 

Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer. Till sist diskuteras några framtida 

forskningsfrågor och vidare studier inom ämnet. 
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Syftet med examensarbetet var att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare inom 

socialtjänstens enhet Barn och familj utför skyddsbedömningar samt vad som ligger till grund 

för dessa bedömningar. Frågeställningarna var “Hur ser socialkontorens rutiner ut för hur en 

omedelbar skyddsbedömning ska utföras och hur förhåller sig socialsekreterarna till 

användandet av dessa?” samt “Vad baseras socialtjänstens skyddsbedömning på vid en 

inkommen anmälan?”. Genom intervjuer med socialsekreterare där de delat med sig av sitt 

kontors tillvägagångssätt när det gäller skyddsbedömningar samt deras egna erfarenheter 

kring ämnet, har studiens frågeställningar kunnat besvaras och således också syftet uppfyllas. 

De huvudsakliga slutsatserna av de två frågeställningarna presenteras i turordning i avsnittet 

nedan.  

 

Studiens huvudsakliga slutsatser 

Utifrån studiens första frågeställning visar resultatet att det inte är många kontor som har 

specifika rutiner för hur skyddsbedömningar ska göras. De rutiner som i vissa fall fanns 

riktades mer mot hur en anmälan skulle tas emot och hanteras fram tills 

förhandsbedömningen var klar. Två av kontoren hade mer specifika rutiner kring vad de 

skulle ta ställning till under de omedelbara skyddsbedömningarna, men informanterna uppgav 

att dessa inte alltid användes. Ingen informant nämnde att det användes något slags 

bedömningsinstrument på kontoret. 

 

Då införandet av bestämmelsen om omedelbara skyddsbedömningar är förhållandevis ny blev 

det intressant att ta del av informanternas tankar kring hur lagen hade påverkat deras arbete 

med dessa bedömningar. Av resultatet framkom det att de flesta gjorde skyddsbedömningarna 

på ungefär samma sätt som innan lagförändringen, men att det idag krävs ett större 

administrativt arbete av socialsekreterarna då skyddsbedömningen ska dokumenteras, vilket 

sätter stora krav på socialkontorens resurser vad det gäller personal. Det framkom att flera av 

informanterna tyckte att ändringen av lagen var bra utifrån ett barnskyddsperspektiv och att 

den kunde bidra till att risken för att anmälningar missas minskar. Samtidigt hävdar flera 

informanter att för strikta rutiner kring omedelbara skyddsbedömningar och hur de ska utföras 

skulle kunna riskera att rutinerna endast används som en checklista, och att andra faktorer 

som kan ha en viktig påverkan på bedömningen inte tas med, vilket kan innebära en risk för 

klienterna. 
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Utifrån studiens andra frågeställning visar resultatet att socialsekreterarna hade flera olika 

delar att använda för att göra de omedelbara skyddsbedömningarna. Flera av informanterna 

uttryckte att erfarenheten av yrket och av liknande ärenden har en stor inverkan på den 

bedömning som görs och att även den samlade erfarenheten i arbetsgruppen är viktig. Alla 

informanter framhävde att de använde sig av möjligheten att diskutera bedömningen med sina 

kollegor och sin chef. Detta stöd upplevdes som mycket positivt och viktigt för att kunna göra 

en bra bedömning och det gav även en möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kring 

ärendet.  

 

Förutom samarbetet med kollegorna så visar resultatet också att mötet med klienterna, 

tillsammans med informationen i anmälan, kan ge en känsla för vad bedömningen kan baseras 

på. Tillsammans med bristen på mer konkreta sätt att grunda bedömningen på, spelar därför 

intuition en viktig roll i processen kring de omedelbara skyddsbedömningarna. Resultatet 

visar även att socialsekreterare utsätts för en stor osäkerhet i sitt arbete, dels över den 

information de får i anmälan och hur de ska tolka den och dels över om bedömningen de gör 

är rätt och vilka konsekvenser den kan få för barnet och familjen.  

 

Avslutande diskussion 

Studiens slutsatser kan relateras till den diskussion som Hasenfeld (1983) för gällande 

svårigheten med förändringar och att införa något nytt i människobehandlande organisationer. 

En anledning till detta är att det ofta saknas instrument för att mäta effektiviteten på arbetet 

och förändringar kan därför mötas med motstånd. Ahrne & Papakostas (2014) resonemang 

kring organisationers tröghet kan relateras till detta och användas som förklaring till att 

rutiner gällande omedelbara skyddsbedömningar inte används i någon större utsträckning. Då 

socialtjänstlagen har funnits sedan 1982 (Pettersson, 2011) kan paragrafen om omedelbara 

skyddsbedömningar anses vara relativt ny, medan socialtjänsten är en organisation som 

funnits länge. Detta i relation till Hasenfelds teori om tröghet gällande förändringar i 

organisationer kan ge del av förklaringen till varför förekomsten av rutiner för 

skyddsbedömningar och användandet av dessa ännu inte är fullt utvecklat. Då det dessutom är 

upp till varje kommun att själv skapa rutiner för hur skyddsbedömningar ska utföras kan det 

skilja mycket mellan olika kommuner i om det finns rutiner eller inte, vilket också resultatet i 

denna studie tydligt har visat. Samtidigt ska det tas i beaktande att informanterna under 

intervjuerna varit eniga om att rutiner inte alltid skulle underlätta arbetet med de omedelbara 

skyddsbedömningarna, och att socialsekreterarens tidigare erfarenhet och det kollegiala stödet 
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har ett stort inflytande. Utifrån socialsekreterarnas position inom gräsrotsbyråkratin blir 

handlingsutrymmet större ju mindre specifika rutiner de har att förhålla sig till. Lipsky (2010) 

menar att det finns två huvudanledningar till varför gräsrotsbyråkrater har ett relativt stort 

handlingsutrymme; en är att arbetet är för komplicerat för att kunna styras av specifika rutiner 

eller instruktioner för hur varje fall ska behandlas. Den andra är att arbetet ofta kräver en 

flexibilitet i hanteringen av ärenden då det är människor och deras personliga omständigheter 

som måste bedömas och hanteras.  

 

Att det i de flesta fall inte fanns rutiner kring hur en omedelbar skyddsbedömning ska göras 

uppfattades inte av informanterna som en saknad. Att informanterna inte saknade att ha 

rutiner för hur de omedelbara skyddsbedömningarna skulle göras kan anses som en positiv 

aspekt för klienten. Detta då en byråkratisk organisation som innefattas av många regler som 

socialsekreterarna följer kan riskera att klientens olika behov inte blir tillgodosedda. Som ett 

försvar mot klientens krav om uppfyllandet av dennes behov kan socialsekreteraren utnyttja 

byråkratins ställning och således hänvisa till reglerna för att undvika att möta klientens krav 

(Hasenfeld, 1983). Att informanterna i denna studie istället påvisade betydelsen av erfarenhet 

och klientmöten kan därför anses vara en positiv faktor för ett gott brukarperspektiv. 

 

Diskussionen kring rutiners varande eller icke varande är inte självklar, vilket var något som 

framkom tydligt i intervjuerna med socialsekreterarna. Enligt informanterna kan det finnas 

fördelar och nackdelar med både och. Att det inte finns något konkret svar på huruvida rutiner 

kring omedelbara skyddsbedömningar skulle förbättra arbetet eller inte kan relateras till 

Munros (1996) resonemang om att likställa utredningsarbetet med barn vid ett pussel. 

Metaforen som presenterades inledningsvis i resultatanalysen kan ge en idé om hur komplex 

situationen kring omedelbara skyddsbedömningar är. Det är många bitar som ska hittas och 

falla på plats och utan att då veta hur den slutliga bilden ska se ut så är det en svår uppgift 

(Munro, 1996). I kombination med att socialtjänsten behöver förhålla sig till flera olika 

aktörer och lagar gör det situationen än mer komplex.  

 

Syftet med examensarbetet var att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare inom 

socialtjänstens enhet Barn och familj utför skyddsbedömningar samt vad som ligger till grund 

för dessa bedömningar. Utifrån denna avslutande diskussion kan syftet sägas vara uppfyllt då 

studien presenterat flera olika resonemang kring hur omedelbara skyddsbedömningar utförs 

och vad som kan ligga till grund för dessa. Avslutningsvis kan studien ge svar på en del av 
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den frågan som ställdes inledningsvis; vem äger problemet? Av studiens resultat kan 

problemet inte anses ägas av en specifik person eller den del av organisationen som personen 

arbetar inom. Att anmälningar missas, som i fallet med Yara, kan istället relateras till 

komplexiteten av situationen där flera faktorer får en eventuell negativ påverkan på det 

enskilda fallet. En av dessa faktorer är den byråkratiska organisationen som kan anses ha en 

del i frågan, och då inte minst vad gäller resursbristen inom människobehandlande 

organisationer. Kombinationen mellan organisationens natur som gräsrotsbyråkrati med sin 

tröghet och sina inneboende svårigheter och socialsekreterarnas handlingsutrymme i det 

dagliga arbetet gör arbetet med barn och familjer till ett mycket komplext sådant som inte har 

några enkla lösningar.  

 

 

Vidare forskning 

Många tankar har dykt upp under examensarbetets gång, frågor som inte ställdes under 

intervjuerna eller som hade önskats ytterligare utrymme för att utveckla. Många informanter 

pratade om erfarenhet som en viktig del i den omedelbara skyddsbedömningen, samtidigt som 

många av dem själva inte hade så lång erfarenhet i arbetet inom Barn och familj. Om 

erfarenhet är en stor del av skyddsbedömningen, vad baserar en oerfaren socialsekreterare då 

en skyddsbedömning på? En informant menade att kunskapen om att göra en omedelbar 

skyddsbedömning ska ingå i yrkesrollen, att det då är något som socialsekreteraren ska kunna 

även om den är oerfaren. Detta är en intressant tanke som skulle kunna forskas på ytterligare, 

för att se hur utbredd denna uppfattning är och hur bekväma oerfarna socialsekreterare är med 

den. Ett annat förslag till en forskningsfråga kring detta ämne är hur de oerfarna 

socialsekreterarna hanterar osäkerheten kring denna bedömning och de konsekvenser som 

riskerar att bli ett resultat av bedömningen? Då bestämmelsen i socialtjänstlagen om 

omedelbara skyddsbedömningar, som ovan nämnt, är relativt ny finns det ännu inte så mycket 

forskning kring detta ämne, vilket gör området än mer intressant att studera.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 
 

 

Till Dig som är socionom inom IFO Barn och familj 
– förfrågan om medverkan i en individuell intervju 

 

Vad ligger till grund för skyddsbedömningar inom IFO Barn och familj och i vilken 

utsträckning finns det riktlinjer för att göra dessa bedömningar? Det finns inget enkelt svar, 

men eftersom en skyddsbedömning alltid ska göras vid en inkommen anmälan om oro för ett 

barn bör frågan utredas och åtminstone delvis besvaras. 

 

I en studie som ska resultera i ett examensarbete på socionomprogrammet ska vi undersöka 

detta, och därför vänder vi oss till Dig. Kan vi få intervjua Dig om Ditt arbete med 

skyddsbedömningar, och särskilt om resonemanget kring bedömningen gällande ett barns 

behov av omedelbart skydd? Vi planerar att göra åtta individuella intervjuer med 

socialsekreterare från olika kommuner i södra Sverige. Urvalet har skett med hjälp av Din 

enhetschef och Du har blivit tillfrågad då du arbetar som socialsekreterare inom IFO Barn och 

familj, och därmed antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med dig av. Det är förstås 

frivilligt att delta. 

 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timma, och för att inte missa någon information spelas 

den in. Om Du vill inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du i Din fulla rätt 

att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan identifiera personer 

ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. 

 

Vi som ska göra den här studien går sista året på socionomprogrammet och våra 

examensarbeten ska examineras i början av januari. Arbetet görs under handledning varför det 

kan bli aktuellt att handledaren behöver ta del av materialet från intervjuerna. Om Du är 

intresserad, skickar vi gärna ett exemplar av uppsatsen till Dig när den är klar, eller ett mejl 

med länk till den elektroniska publiceringen. 

 

Växjö, den 24 november 2014 

 

Hanna Löfqvist                     Ida Gunnarsson                                 

Tel. xxxx-xx xx xx           Tel. xxxx-xx xx xx                            

 

Handledare: Mikael Skillmark, tel. xxxx-xx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Berätta lite om ditt arbete. Hur länge har du jobbat som socialsekreterare? 

 

Har kontoret några skriftliga rutiner för hur skyddsbedömningen ska utföras? 

 Hur används dessa rutiner i så fall? 

 

Om det finns rutiner: 

 Tycker du att rutinerna underlättar eller begränsar ditt handlingsutrymme? I så fall på 

vilket sätt? 

 

Om det inte finns rutiner: 

 Skulle du vilja ha tydliga rutiner? 

 Hur tror du i så fall att det hade påverkat ditt handlingsutrymme? Positivt eller 

negativt?  

 

Anser du att ni har tillräckligt mycket stöd “uppifrån”, det vill säga att lagstiftaren är 

tillräckligt tydlig i formuleringen när det gäller skyddsbedömningar? 

 Om inte, vad tycker du saknas? 

 Vad hade kunnat förbättras/tydliggöras? 

 

I propositionen står det att ”Socialnämnden behöver ta fram rutiner så att detta kan gå 

smidigt”. Vad tror du att man menar med det och vad skulle det kunna vara för rutiner? 

 

Har alla socialsekreterare delegation på att göra skyddsbedömningar? På att inleda och inte 

inleda utredning? 

 

Har du någon att resonera med när du gör en skyddsbedömning? Skulle du behöva mer stöd 

av exempelvis chefer och/eller kollegor? 

 

Berätta lite om din senaste skyddsbedömning du gjorde där det inte bedömdes finnas något 

akut behov av skydd för barnet. 

 Vad handlade anmälan om, vem gjorde den? 

 Hur tänkte du om anmälan?  

 Hur agerade du? Tog du några kontakter med anmälaren eller parterna? 

 Behövdes några kompletterande uppgifter till anmälan för att kunna göra 

bedömningen? 

 Om det finns riktlinjer, använde du dessa? 

 Vilka faktorer fick dig att göra bedömningen att det inte förelåg något akut 

skyddsbehov? 

 Fanns det några tveksamheter kring bedömningen? 

 Hade du en tidigare erfarenhet av familjen/ärendet? Om ja, påverkade detta din 

bedömning? 

 Vad blev utgången av bedömningen? Utredning/inte utredning? 

 

Berätta lite om din senaste skyddsbedömning du gjorde där det bedömdes finnas ett akut 

behov av skydd för barnet. 

 Vad handlade anmälan om, vem gjorde den? 

 Hur tänkte du om anmälan?  

 Hur agerade du? Tog du några kontakter med anmälaren eller parterna? 



 

III 

 

 Behövdes några kompletterande uppgifter till anmälan för att kunna göra 

bedömningen? 

 Om det finns riktlinjer, använde du dessa? 

 Vilka faktorer fick dig att göra bedömningen att det förelåg ett akut skyddsbehov? 

 Fanns det några tveksamheter kring bedömningen? 

 Hade du en tidigare erfarenhet av familjen/ärendet? Om ja, påverkade detta din 

bedömning? 

 Hur blev utgången av bedömningen? 

 

Blev det någon skillnad för er när den nya lagen kom, i hur ni genomför skyddsbedömningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


