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Abstract 
 
The purpose is to examine social workers view of vulnerable children and their needs and 
how social workers think and discuss concerning opportunities and difficulties when helping 
these children. Our main questions in our study are; How do social workers define vulnerable 
children? Which needs do vulnerable children have according to social workers? Which 
opportunities and difficulties might there be in the decision making when trying to help these 
children? Which public authorities do social workers cooperate with? Which opportunities 
and difficulties do social workers find in the cooperation? This study is based upon interviews 
with ten social workers in the social childcare division in different municipalities in Skåne 
region, Sweden. Our results are explained and analyzed with a qualitative approach through 
different aspects of power- and human serviceorganization theories. Our results show that 
social workers define vulnerable children as being in an inferior position to adults. Vulnerable 
children are also described to be in situations that they have not chosen to be in and which 
they need help to get out of. These children are also seen to need preventive and long- termed 
measurements, predictability in their lives, to be able to understand what happens around 
them and to get manageable explanations. Social workers describe cooperation with other 
public authorities as important and often necessary to be able to give vulnerable children the 
help they need. The cooperation is although said not to be working as good as it should and it 
is in need of improvement for the sake of the vulnerable children.   
 
 
Key words: vulnerable children, social workers, power, cooperation. 
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Förord 
 
Vårt intresse för uppsatsämnet uppstod framförallt genom egna praktiska erfarenheter inom 

olika verksamheter som kommer i kontakt med utsatta barn. Många gånger har vi båda känt 

frustration och sorg över att det ofta finns barn med stora hjälpbehov som kommer i kläm på 

olika sätt. Dessa behov kan inte alltid tillgodoses av föräldrar, nätverk eller genom 

myndigheters hjälp. Samtidigt gläds vi åt de solskenshistorier vi både fått höra och uppleva 

där barn har fått det bättre genom genuint stöd från vuxna och genom välfungerande 

verksamheter och insatser. 

 

Vi skulle vilja tacka Stiftelsen Lunds Barnhem som kom med förfrågan att inrikta vår uppsats 

på insatser som finns att tillgå för utsatta barn i Skåne län. Vi delar Lund Barnhems motto att 

det finns inte några omöjliga barn, utan bara barn som fastnat i problematiska situationer. 

Vår förhoppning är att genom detta arbete kunna belysa olika insatser för utsatta barn som 

anses mer behövda. 

 

Vi vill även tacka alla enhetschefer som trots en hög arbetsbelastning avsatt tid och hänvisat 

oss till de socialsekreterare som ställt upp på intervju. Även ett stort tack till alla 

intervjupersoner som delat med sig av sina erfarenheter och tankar med kort varsel trots ett 

pressat tidsschema. Ni har alla givit oss en värdefull inblick och djupare förståelse för 

socialtjänstens arbete som vi båda har saknat.  

 

Ett stort tack även till vår handledare Maria Bangura Arvidsson som har väglett oss genom 

uppsatsskrivandet på ett givande och professionellt sätt.  

 

Irina Svensson och Anne-Mari Tuorila 

Solbryggan, Lund, vårterminen 2008 
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1. Inledning 
 
Barn som far illa är något som berör och väcker känslor hos de flesta. Som vuxen kan man 

dessutom känna maktlöshet över att man ibland inte kan hjälpa dessa barn i den utsträckning 

man önskar. Det kan konstateras att barn utgör en svagare grupp i samhället, då de oftast är 

beroende av vuxna för att göra sin röst hörd och få hjälp. Media belyser ofta brister i det 

sociala skyddsnätet kring barn i utsatta livssituationer. Hur barn utsätts för olika övergrepp 

och orättvisor, inte bara av vuxna i sin närhet utan också av myndigheter. Vi själva har även 

känt en frustration då vi genom vår utbildning och praktiska erfarenheter tydligare förstått att 

olika intressen, möjligheter och begränsningar styr vad som kan göras samt hur och när. Våra 

erfarenheter från verksamheter för utsatta barn sträcker sig endast till hur det kan se ut efter 

att socialtjänsten har kommit i kontakt med barnet och beviljat biståndet. För vår del är det 

därför intressant att få en större inblick i hur själva utredningsprocessen utförs. 

1.1. Problemformulering 

Enligt barnkonventionen räknas alla under 18 år som barn och år 2007 fanns det närmre två 

miljoner barn i åldrarna 0-17 år i Sverige. Varje år kommer socialtjänsten i kontakt med 

ungefär 50 000 av dessa barn genom en eller flera insatser (Socialstyrelsen, 2007). En av 

socialtjänstens viktigaste uppdrag är att verka för att barn och ungdomar får växa upp under 

goda och trygga förhållanden. I vissa av dessa fall kan socialtjänsten verka för barns trygghet 

genom frivilliga insatser i samförstånd med barnets föräldrar. I andra fall kan barnet vara i 

behov av en tvångsplacering utanför hemmet, till exempel på en institution (Norström & 

Thunved, 2007). 

 

Utsatta barn i Sverige som kommer i kontakt med den sociala barnavården beviljas insatser 

huvudsakligen genom socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och om det skulle vara nödvändigt 

även med stöd av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Socialtjänstlagen 3 kap 1 § anger att det är socialnämndens ansvar att verka för att barn och 

ungdomar får en möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. Detta arbete ska om 

möjligt ske i nära samarbete med hemmet, så att barnet får det stöd och skydd som det 

behöver. I socialtjänstlagen 2 kap 2 § framgår även att det är kommunen som har det yttersta 

ansvaret för att utsatta barns behov tillgodoses (Norström & Thunved, 2007). Hur 

socialtjänsten lyckas tillgodose utsatta barns behov kan variera inom olika kommuner och 
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förklaringar till detta nämns i en rapport från Socialstyrelsen (2007), som belyser variationer i 

tillgång och resurser. Faktorer som nämns påverka är bland annat geografiskt läge, folkmängd 

och ekonomiska förhållanden. Ett exempel på detta kan vara att specialenheter läggs ned och 

att utsatta barn istället hänvisas till mer generella verksamheter. Själva begreppet utsatta barn 

kan även skilja sig åt mellan kommunerna. Definitionen kan styras av bland annat moral, tid 

och kultur. Begreppet skiljer sig inte bara åt mellan kommunerna utan skillnader kan även 

uppvisas inom en och samma arbetsplats (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Som en förklaring till att definitioner varierar poängterar Sundell och Karlsson (1999) att det 

finns olika konsekvenser av bristen på tydligt definierade kriterier och vad som menas med 

begreppet utsatta barn. Vi kan se att innebörden av varje ord i tillexempel en utredning kan 

vara av stor vikt för ett barn. Vidare påpekar Sundell och Karlsson (1999) att synen på utsatta 

barn har förändrats genom att aga inte accepteras som en del av barnuppfostran sedan år 1979. 

En annan konsekvens av otydliga begrepp är att det råder oenighet bland olika yrkesgrupper 

gällande vilka barn som far illa och inte. Rapporten belyser även att det finns stora variationer 

mellan olika socialarbetare i samma fråga. Dessa oklara definitioner har medfört många olika 

problem inom socialt arbete, exempelvis under- och överrapportering av barn som far illa, 

onödigt intrång i familjers privatliv samt en överbelastning inom den sociala barnavården. 

 

Socialt arbete med utsatta barn kan väcka diskussioner och fånga allmänhetens intresse. 

Egelund et al. (2000) framhäver att den sociala barnavården inte bara är det äldsta 

arbetsområdet inom socialt arbete utan kanske också det mest omdiskuterade. Det kan finnas 

en mängd förklaringar till detta, där en kan utgöras av att många människor berörs av och 

engagerar sig i utsatta barns livsöden och dessutom anser sig ha insikt i hur en barndom ska se 

ut för att vara god.  

 

Som praktiserande socionomer har vi kunnat se olikheter i hur det kan se ut när barn får eller 

inte får stöd av samhället. Vi har även reflekterat över att det många gånger är avgörande att 

omgivningen reagerar på missförhållanden och kontaktar socialtjänsten eller andra 

myndigheter. De insatser som socialtjänsten bistår med kan många gånger vara avgörande för 

barnets fortsatta möjligheter i livet. Man kan därmed börja fundera på vilka insatser som finns 

att tillgå för utsatta barn och hur en socialsekreterare känner och tänker inför de placeringar 

och insatser som beviljas. Vidare kan man fundera över hur och om samverkan mellan 

myndigheter påverkar de utsatta barnens livssituation. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera socialsekreterares syn på utsatta barns behov och hur 

socialsekreterarna resonerar kring möjligheter och dilemman för att kunna tillgodose dessa. 

 

Frågeställningarna i uppsatsen är följande: 

• Hur definieras begreppet utsatta barn och vad har de för behov enligt 

socialsekreterare? 

• Vilka möjligheter och dilemman finns i samband med handläggning av ärenden som 

leder till beviljande av insatser? 

• Vilka myndigheter samverkar socialsekreterare med och hur ser man på samverkan? 

1.3. Centrala begrepp 

Barn 

I denna uppsats har vi valt att använda samma begrepp om barn som FN:s konvention om 

barnets rättigheter har fastställt. I artikel 1 definieras att med barn avses varje människa under 

18 år (Norström & Thunved, 2007). När vi intervjuat socialsekreterare har dessa talat 

generellt och övergripande om både barn och ungdomars behov, varför vi för enkelhetens 

skull har valt att i texten sammanfatta de båda ålderskategorierna under definitionen barn.  

Utsatta barn 

Begreppet utsatta barn har i Sverige samma betydelse som bland annat begreppen barn som 

far illa, barn i riskzonen och barn i fara. Betydelsen av begreppet kan beskrivas som de barn 

som far illa eller som riskerar att fara illa på grund av föräldrarnas handlingar eller brist på 

handlingar eller de barn som utgör en fara för sig själv på grund av sina egna handlingar 

(Sundell et al. 2007). Vi har valt att utgå från begreppet utsatta barn som vi anser fokuserar 

mer specifikt på barnets behov än exempelvis begrepp som barn i utsatta livssituationer, som 

kan ge föräldrar eller andra omgivande faktorer en större betoning. 

Insats 

Begreppet insats innefattar olika typer av ingripanden som kan bli aktuella i samband med 

social barnavård. Ett exempel kan vara en insats i form av öppenvård eller placering utanför 

hemmet (Sundell et al. 2007). 
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1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att göra en geografisk avgränsning i vår uppsats genom att enbart fokusera på 

insatser som finns att tillgå för utsatta barn i Skåne län. Detta, för att främst underlätta vid 

själva genomförandet av intervjuer, både praktiskt och tidsmässigt. Vi har också valt att 

avgränsa oss till att enbart fokusera på socialsekreterare och därmed utesluta andra 

professioner som kommer i kontakt med utsatta barn. Vårt intresse ligger främst i att belysa 

socialsekreterares specifika erfarenheter, åsikter och se eventuella skillnader och likheter i de 

resonemang som förs.  

2. Metod 
2.1. Val av metod 

För att få mer ingående svar på uppsatsens huvudfrågor, och ta del av personliga åsikter och 

erfarenheter, valde vi att genomföra intervjuer framför enkäter. Vi valde att använda oss av 

kvalitativa metoder som Trost (2005) poängterar är lämpliga då man är intresserad av att 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller då man vill särskilja eller 

urskilja olika handlingsmönster. Inom den kvalitativa metoden använde vi oss framförallt utav 

den semistrukturerade intervjun. Denscombe (2000) beskriver denna som en metod där 

intervjuaren i förväg planerar teman för intervjun och kan vara flexibel när det gäller 

ordningen av ämnen och frågor. I intervjuerna låter man intervjupersonen utveckla sina tankar 

och tala mer utförligt om olika teman som intervjuaren belyser. Denna metod framstår som 

bra att använda vid komplexa frågor som bygger på intervjupersoners personliga erfarenheter 

och känslor, varför vi också ansåg att den skulle passa i vårt arbete. 

2.2. Urval 

För att få relevant information utgick vi från vårt syfte och problemställningar för att avgränsa 

vårt urval av intervjupersoner. För att kunna belysa utsatta barns situation valde vi därför att 

ta hjälp av intervjupersoner som bestod av socialsekreterare inom socialtjänsten med 

erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar. Sammanlagt genomfördes tio intervjuer i fyra 

olika kommuner i Skåne län. Merparten av intervjupersonerna var kvinnor, men då vi inte 

utgick från att belysa eventuella genusaspekter hos socialsekreterarna har vi inte heller strävat 

efter att se olikheter mellan män och kvinnors svar. Ytterligare en aspekt i samband med 

urvalet nämner Repstad (2007) då han menar att man alltid ska utgå från syfte och 

frågeställningar vid valet av intervjupersoner. Han menar även att intervjupersonerna bör vara 
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så olika varandra som möjligt. Vi eftersträvade dock inte efter att intervjua personer med stora 

olikheter, eftersom vi från början hade svårt att få tillräckligt många intervjuer som kunde 

utgöra vår empiri. Dessutom ansåg vi att svaren likväl skulle innehålla variationer då olika 

intervjupersoner oftast har många olika personliga erfarenheter trots den gemensamma 

nämnaren av erfarenheten av barn- och ungdomsutredningar. Vi upplevde att alla 

intervjupersoner var aktiva under intervjun och delade med sig av sina erfarenheter. 

 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna tog vi hjälp av enhetscheferna på olika 

avdelningar som hänvisade oss vidare till socialsekreterarna. Repstad (2007) menar att detta 

tillvägagångssätt i vissa fall kan ställa till problem då chefer medvetet eller omedvetet kan 

styra urvalet av intervjupersoner genom att till exempel rekommendera medarbetare som är 

mest enig med chefen i vissa frågor. Vi kan inte uttala oss kring hur enhetscheferna tänkte 

kring de intervjupersoner som tilldelades oss, men vi kom till insikt att valet av intervjuperson 

många gånger även kunde påverkas av arbetsbelastningen på respektive enhet. Ett flertal 

enhetschefer som vi kom i kontakt med hänvisade till en för hög arbetsbelastning bland 

personalgruppen, varför intervjuer inte kunde genomföras. Innan vi genomförde intervjun 

förbereddes intervjupersonerna genom ett introduktionsbrev (se bilaga 1).  

2.3. Tillvägagångssätt 

Alla våra intervjuer genomfördes i Skåne län under våren 2008. En av förberedelserna var att 

mer ingående studera olika insatser som finns att tillgå för utsatta barn i Skåne län. Detta för 

att vi ville vara mer insatta när vi träffade intervjupersonerna. För att vara säkra på att fånga 

intervjupersonernas exakta ord samt att vi inte ville missa den viktiga delen med den 

ickeverbala kommunikationen genomfördes alla intervjuer med hjälp av anteckningar samt 

ljudupptagning, vilket godkändes av samtliga intervjupersoner. Vi valde att föra anteckningar 

för att kunna notera kroppsspråk samt för att kunna gå tillbaka i anteckningarna i slutet av 

intervjun och återuppta det som vi ville veta mer om. Vi turades om i dessa uppgifter och fick 

därmed lika möjligheter till att förbättra våra intervjukunskaper. Intervjupersonerna fick även 

information om anledningen till varför vi båda valt att medverka i intervjun för att dessa inte 

skulle känna sig i underläge. Fördelar med detta nämner Denscombe (2000) som påpekar 

olika möjligheter då man kombinerar bandspelare och anteckningar. Man kan anteckna 

information om bland annat klimatet under intervjun, tankar och kommentarer om hur 

intervjupersonen uttrycker sig, det vill säga även se den ickeverbala kommunikationens 

inverkan. Under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide (se bilaga 2) som är utformad 
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efter olika teman och som smalnar av ämnet under intervjuns gång. Denscombe (2000) 

rekommenderar att intervjun ska inledas med allmänna frågor för att senare minska omfånget 

till mer konkreta och avgränsade frågor. Intervjuguiden såg likadan ut vid alla intervjuer men 

följdfrågorna varierade vid varje intervju eftersom intervjupersonerna ibland belyste olika 

delar av ämnet.  

2.4. Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Efter insamlingen av intervjuerna transkriberade vi materialet. Detta utfördes direkt efter att 

intervjuerna hade genomförts för att minska risken för att mista känslan och viktig 

information. För att säkerställa att vi inte hade missuppfattat respektive intervjuperson 

mailade vi en anonymiserad kopia av transkriberingen, så att alla fick möjlighet att förtydliga, 

ändra eller utesluta det som sagts. Under själva transkriberingen utgick vi från en metod som 

Trost (2005) nämner som en kombination av två olika arbetssätt. Denna metod innebar att vi 

även inkluderade det som förtydligade intervjupersonens åsikter i förhållande till syfte och 

intervjuguide, exempelvis noteringar om skratt eller pauser. Resterade data som vi ansåg var 

av sekundär betydelse sammanfattades med hänvisningar till var det återfinns i ljud-

upptagningen. Detta, för att sådant som vi ansåg var av mindre betydelse vid transkriberingen 

kanske kunde visa sig ha innebörd vid analysen av materialet.  

 

Vid kodningen av det utskrivna materialet utgick vi först och främst från de teman som vi 

använde i intervjuguiden. För att säkerställa anonymiteten för intervjupersonerna så avkodade 

vi allt material genom att radera namn på specifika verksamheter eller annan information som 

skulle kunna härledas till en viss person, avdelning eller kommun. Efter att materialet hade 

kodats jämfördes det med intervjuutskrifterna, för att säkerställa att intervjupersonernas 

åsikter fortfarande hade samma innebörd i det nya sammanhanget. Denscombe (2000) menar 

att detta är en viktig aspekt vid kodning, eftersom att påståenden kan få en helt ny innebörd än 

den ursprungliga om man plockar den ur sitt sammanhang. Analysen av intervjumaterialet 

genomfördes genom att vi utgick från vårt kodade intervjumaterial och sedan sökte 

återkommande teman, som vi analyserade med hjälp av tidigare forskning och teori. Vid 

analysen av materialet tillkom det även några fler synpunkter, utöver de frågor som vi berörde 

i vår intervjuguide. Dessa valde vi att lyfta upp som underrubriker i uppsatsen, framförallt i 

avsnittet om samverkan, ett område som blev mycket större än vad vi hade förväntat oss.  
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2.5. Etiska överväganden 

Med ett etiskt förhållningssätt valde vi att inte röja någons identitet och på så vis skydda våra 

intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner informerades om syftet med uppsatsen, hur deras 

svar på intervjufrågorna skulle användas i vårt arbete och även att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan. Aspers (2007) belyser att man bör vara medveten om hur 

man ska förhålla sig till information som givits i förtroende under en intervju. Vi ändrade 

därför och uteslöt vissa detaljer från vårt arbete som vi ansåg var av mer privat relevans eller 

blev sagt i förtroende och ”off the record”. Vi valde att inte använda oss av fingerade namn i 

uppsatsen, då vi inte ansåg att det var viktigt eller av intresse att påvisa vem som sagt vad, 

utan istället fokusera mer på generella slutsatser. Uppsatsen är en undersökning av 

socialsekreterarnas generella åsikter, något som vi även var noga med att påpeka för 

intervjupersonerna. Vi informerade också genom informationsbrevet och under intervjuerna 

att det insamlade materialet raderas efter avklarad examination. 

2.6. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Vi är medvetna om att olika faktorer kan ha påverkat våra resultat. En faktor som Denscombe 

(2000) nämner är intervjuareffekten som kan påverka hur mycket information som en 

intervjuperson vill dela med sig. Svarsresultat poängteras kunna påverkas av intervjuarens 

kön, ålder och etniska ursprung. Vi anser dock inte att våra intervjufrågor är känsliga eller 

uppfattas som så personliga att våra intervjupersoners svar skulle ha påverkas avsevärt på 

grund av vår identitet. Snarare kan det handla om att våra frågor ställdes spontant och 

intervjupersonens svar kan ha sett annorlunda ut om denne skulle ha fått förbereda sig mer 

innan intervjun. Vi har även försökt säkerställa trovärdigheten i vårt arbete just genom att se 

över vår egen metod som vi använt oss av och hur vi analyserat den data vi inhämtat. 

Denscombe (2000) belyser att trovärdigheten ökar om intervjupersonerna får läsa materialet 

för att få chansen att förklara eller förtydliga, vilket vi gav möjlighet till genom att sända ut de 

transkriberade intervjuerna.  

 

Vi är också medvetna om att utformningen av våra frågor kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar. Då vi efterhand insåg att flera intervjuer gav återkommande teman och liknande svar 

märkte vi att det innebar en större risk för oss att omedvetet styra in resterande 

intervjupersoner på samma teman. Dock försökte vi undvika detta genom att tala  om denna 

risk och vårt eget förhållningssätt både innan och efter att en intervju genomförts. Vi kunde 
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emellanåt känna en viss upprepning i de frågor vi ställde, men för att öka tillförlitligheten i att 

få svar på våra frågor så behöll vi våra frågeställningar med återkommande teman. Detta 

medförde att intervjupersonen fick möjlighet att repetera eller utvidga sin synpunkt vilket ofta 

innebar att de berörde fler aspekter. Vi är medvetna om att detta arbete inte har tillräckligt 

underlag för att kunna belysa synpunkter hos socialsekreterare i allmänhet eller inom den 

geografiska avgränsning vi valt att göra. Vi ser att åsikter kan skilja sig åt inom samma 

personalgrupp och avsevärt inom hela Skåne län. Dock är vår förhoppning att vårt arbete kan 

tillämpas för att se generella motsvarigheter och avvikelser i resultat för liknande 

undersökningar i andra kommuner och socialkontor i Sverige. 

2.7. Källkritik 

Vi är medvetna om att källorna i vår uppsats är av olika karaktär. Vi är också medvetna om att 

viss litteratur inte är skriven av forskare men vi anser att de ändå berör relevanta områden för 

vår uppsats. Vi har använt både forskning, lagstiftning och litteratur skriven av praktiker inom 

olika områden i socialt arbete. Viss litteratur som vi har använt oss av är äldre och fakta kan 

ändras på kort tid. Dock anser vi att denna litteratur ändå fyller en funktion då den kan belysa 

intressanta förändringar, skillnader och likheter i jämförelse med nyare litteratur. Vi är även 

medvetna om att den litteratur vi valde att använda oss av mestadels stödjer vår empiri och 

hade mer tid funnits hade vi även önskat belysa fler motsatta synvinklar. Repstad (2007) 

menar att man bör ta hänsyn till vilket sorts material man läser och att det bör indelas genom 

att se om materialet är värderande, beskrivande, förstahands- och andrahandskällor eller 

primär- och sekundärkällor. Detta eftersträvade vi genom att utgå från uppsatsens syfte i 

samband med läsandet av materialet. Vi sökte även olika källor som beskriver samma 

situation eller ämne, något som Repstad (2007) menar ökar trovärdigheten på materialet.  

 

Eftersom material från Internet inte genomgår samma kvalitetsgranskning som tryckt material 

använde vi oss sparsamt av Internet som källa. Internet har dock fungerat som ett 

arbetsredskap vid sökandet av rapporter från myndigheter. Vi är medvetna om att allt som 

skrivs, både litteratur och rapporter från myndigheter är utifrån ett specifikt syfte och kan 

belysa ett visst perspektiv. Detta kan säkert påverkas och förändras beroende på vilken politik 

som förs. Vi läste även material från olika kommuners hemsidor för att närmare studera 

insatser som finns att tillgå för utsatta barn. Vi har varit medvetna om att information som 

finns på kommuners hemsidor kan vara mer subjektiv än objektiv, då syftet är att informera 

och göra bra reklam för sig. 
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2.8. Författarnas arbetsfördelning 

Det mesta arbetet i uppsatsen har genomförts tillsammans, förutom att kontakta 

intervjupersoner, genomföra och transkribera intervjuerna. I de avsnitt vi själva har börjat 

skriva, har den andre läst igenom och kompletterat texten och slutligen har vi bearbetat den 

tillsammans. 

2.9. Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort historisk redogörelse för den sociala barn- och ungdomsvårdens 

utveckling samt hur synen på utsatta barn har förändrats över tid. Därefter presenteras 

forskning angående socialsekreterares roll samt barnavårdsutredningar. I teoridelen belyser vi 

human serviceorganisationer och olika aspekter av makt. Teorier och tidigare forskning 

tillämpas sedan i presentationen av empiri och analys. Själva analysdelen är uppdelad efter 

teman som; socialsekreterares syn på utsatta barn och deras behov, möjligheter och dilemman 

vid utredning, handläggning, val av insats, trender, ekonomi och samverkan. Därefter följer 

en kort sammanfattning samt en avslutande diskussion om resultatet från vår empiri och 

analys. 

3. Historik 
3.1. Den sociala barn- och ungdomsvårdens utveckling  

Synen på barn och barns behov har förändrat mycket under 1900-talet, vilket även medförde 

att lagstiftningen bearbetades. I början av 1900-talet var åsikten att utsatta barn skulle placeras 

på barnhem eller i fosterhem och de barn som inte följde samhällets normer skulle placeras i 

uppfostringsanstalter. Barnen på den tiden sågs inte som egna individer utan de levde på de 

vuxnas villkor. Föräldrarna hade en maktposition som gav dem rätt att straffa sitt barn fram 

till 1979 då förbudet mot fysisk bestraffning av barn tillkom i den svenska lagstiftningen. Idag 

är synen på utsatta barn och föräldrars makt annorlunda. Sedan 1998 har alla barn en 

lagstadgad rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem och utgångspunkten i alla beslut 

skall vara utifrån barnets behov (SOU 2005:81).  

 

Vidare betonar rapporten att under 1900-talet uppkom flera lagar för utsatta barn och deras 

behov. En av dessa var en lagen om tvångsuppfostran som infördes 1902 och som gjorde det 

möjligt att omhänderta barn under 15 år mot föräldrarnas vilja. Ursprungliga syftet med lagen 

var framförallt att förebygga brottslighet, inte som idag att skydda barnen från 
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missförhållanden i hemmet. Det var vanligt att barn som placerades i fosterhem utnyttjades 

som arbetskraft och for illa, därför uppkom en lag som innebar att fosterhemsplacerade barn 

under sju år skulle få ett visst skydd av samhället. År 1924 infördes Lagen om samhällets 

barnavård som innebar att nämnderna som infördes i varje kommun för första gången kunde 

ingripa när ett barn inte vårdades eller försörjdes. Detta kunde innebära ett ingripande vid 

misshandel, vanvård eller när det förekom andra brister i barnets uppfostran. Under den här 

tiden fanns få professionella inom det sociala arbetet och den sociala barnavården utmärktes 

framförallt av medicinsk kunskap. Barnets livs- och familjesituation uppmärksammades 

ytterst sällan, utan det sociala barnavårdsarbetet präglades istället av diagnoser (SOU 

2005:81).  

 

I mitten av 1900-talet förändrades synen på barnuppfostran och den sociala barn- och 

ungdomsvården blev mer psykodynamisk inriktad. Som en följd av detta ändrades 

barnavårdslagen 1960 till att mer fokusera på förebyggande arbete, tidiga insatser och 

samarbete med andra myndigheter. Diskussionerna som följde angående helhetssyn och 

frivillighet bidrog till 1982 års socialtjänstlag (1980:621) som i stort sett ersatte 

barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen, barnomsorgslagen och socialhjälpslagen. Den 

dåvarande socialtjänstlagen har sedan revideras vid flera tillfällen och är numera ersatt av 

socialtjänstlagen (2001:453). Dagens socialtjänstlag är framförallt mer detaljerad när det 

gäller att stärka barns ställning och rätt att komma till tals (SOU 2005:81).  

3.2. Synen på utsatta barn och barns behov över tid 

Under denna rubrik utgår vi från Lundström och Sallnäs (2003) artikel som har analyserat hur 

barnavårdsproblem över tid har kopplats till bland annat klass och kön. Artikeln belyser även 

hur dessa begrepp har behandlats i officiella texter under 1900-talet samt hur synen på utsatta 

barn och deras behov har förändrats. Den stora skillnaden idag är att man ser till fler faktorer 

runt barnet än vad som gjordes innan. Författarna belyser att i början av 1900-talet sågs 

barnavårdsproblem som ett resultat av bristande moral, framförallt i arbetarklasshemmen som 

sågs utgöra orsaken till många samhällsproblem. Under 40-talet visade många studier att 

barnen ärvde brottslighet och psykiska problem från sina föräldrar. Barn omhändertogs och 

placerades vid institutioner i mitten av 1900-talet, ofta på grund av föräldrarnas sjukdom, 

bostadsbrist eller bristande barntillsyn. Numera placeras sällan ett barn på grund av föräldrars 

trångboddhet eller fattigdom. Forskning har däremot visats att det idag finns en 

överrepresentation i barnavårdssystemet vad det gäller familjer som tillhör arbetarklassen, 
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som är arbetslösa samt familjer som är beroende av socialbidrag. Lundström och Sallnäs 

(2003) tar vidare upp hur synen på utsatta barn ser ut beroende på barnets kön. Författarna 

menar att utsatta barn alltid har blivit bedömda utifrån kön, både av myndigheter och av 

samhället i stort. Artikeln innehåller forskning som visar att flickor ända från början av 1900-

talet har blivit aktuella för omhändertaganden på grund av deras sexualitet, då flickorna 

ansågs lössläppta och promiskuösa. Pojkarna blev däremot omhändertagna på grund av 

framförallt stölder. Aktuell forskning visar att det idag har blivit vanligare att flickor 

omhändertas på grund av missbruksproblem samt att de rymmer och blir utstötta från 

familjen. Fortfarande idag är framförallt stölder den vanligaste orsaken till att pojkar 

omhändertas.  

4. Tidigare forskning 
4.1. Mötet med barnet 

Andersson (2000) beskriver det sociala arbetet med barn som en särskild utmaning då synen 

på barn idag har ändrats från passiva objekt till aktiva subjekt. Det har blivit vanligare att 

samtala med barn för att få barnets egen bild av sig själv och det sammanhang som det ingår i. 

Andersson (2000) hänvisar till en undersökning som visar att barn väldigt tydligt vet hur de 

vill att socialsekreterare ska vara. Nämligen goda lyssnare, som inte berättar för någon annan 

om vad som sagts. De ska även vara tillgängliga och lätta att nå och tydliga med när man ska 

träffas eller höras nästa gång. Socialsekreterarna ska också acceptera vad barnet säger utan att 

fördöma. Det betonas även att de ska vara tydliga i vilka insatser som är aktuella för barnet 

och låta barnet ha valmöjligheter samt tid att fundera på de föreslagna insatserna.  

 

Sundell et al. (2007) belyser problematiken med att barnavårdsutredningar ofta präglas av 

både formella regler och en stor handlingsfrihet när det gäller enskilda detaljer i utrednings-

arbetet. Rapporten hänvisar till Wächters historiska analys av Stockholms sociala barnavård 

där hon menar att barnavårdsutredningar ofta omformulerar klienternas problem och behov 

till de tillgångar som finns i organisationen. Vidare poängterar Wächter att insamlingen till 

utredningen ofta utgår från bestämda mallar som inte ger föräldrar och barn det utrymme som 

behövs för att själva få beskriva upplevelsen av sin situation 
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4.2. Vilka aktualiseras i utredningarna? 

Enligt en studie av Andersson (1991) utgörs primära utgångspunkter i barnavårdsutredningar 

av brister eller missförhållanden i barnets hemmiljö. Studien påvisar även att det inte är 

självklart att barnen hamnar i centrum i handläggningen av ärendet, som då mycket fokus kan 

behöva läggas på föräldrarna. Andersson påpekar att socialsekreterare inte nödvändigtvis har 

träffat barnet under utredningstiden. Studien betonar även skillnader mellan bedömningar och 

val av insatser kopplat till socialsekreterares personlighet och personliga erfarenheter.  

 

Oxenstierna (1997) menar att det är socialtjänsten som definierar begreppet utsatta och barn 

och som medverkar i att urskilja de utsatta barnen från andra barn. Han menar att det är 

organisationens riktlinjer som visar vilka egenskaper, förhållanden och problem som är 

väsentliga. Dessa riktlinjer styr sedan vilka klienter som blir aktuella för en utredning. Kåhl 

(1995) nämner även hur prioriteringar av sociala problem påverkas av samspelet mellan 

vetenskap, politik, facklig verksamhet och ekonomi i samhället. Vidare belyser Kåhl att 

socialsekreterare innehar specifik kunskap och de borde ha mer att säga till om när det gäller 

resurser som avsätts för socialt arbete. 

 

Statistik som finns att tillgå om barn som aktualiseras samt antalet barn som utreds inom 

socialtjänsten är ofta baserad på underlag från offentliga myndigheter. Sundell et al. (2007) 

poängterar dock att statistiskt material kan vara svårt att framställa då det inte finns någon 

tydlig definition av målgruppen utsatta barn. De undersökningar som finns att tillgå visar att 

ungefär hälften av alla barnavårdsutredningar rör barn över 12 år, något fler pojkar än flickor. 

Barnen lever ofta med en ensamstående förälder som antingen är arbetslös eller får 

försörjningsstöd. Det är mer förekommande att barn aktualiseras på grund av eget beteende, 

än på grund av oro för barns situation då föräldrar brister i omsorgsförmågan. Få av 

barnavårdsutredningarna handlar om fysiska övergrepp och ännu färre om sexuella övergrepp. 

Kåhl (1995) belyser att få ärenden om våld mot barn når domstol eller rättegång och då de väl 

aktualiseras där är det svårt att värdera barnens trovärdighet. Socialstyrelsen (2007) belyser att 

den vanligaste insatsen vid placering utanför hemmet är kontaktperson eller kontaktfamilj. 

Andra insatser som också är vanliga är stödsamtal samt strukturerade öppenvårdsprogram.  
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4.3. Konflikter vid samverkan 

Oxenstierna (1997) menar att samverkan med andra myndigheter både kan innehålla ett gott 

samarbete men även konflikter. Om samarbetspartnerna har alltför motstridiga intressen så 

uppstår det tillslut en konflikt och samarbetet försvåras avsevärt. Författaren menar att sådana 

konflikter kan bli långvariga och i vissa fall bidra till att samverkan mellan myndigheterna 

helt upphör. Oxenstierna menar dock att konflikter inte bara kan uppstå mellan myndigheter 

utan även med kollegor och klienter, något som kan påverka utgången i utredningsarbetet. 

Kåhl (1995) belyser även konflikter i form av maktkamper mellan socialsekreterare och olika 

yrkeskategorier och även mellan socialsekreterare och allmänheten. Konflikterna grundar sig i 

att dessa grupper innehar olika perspektiv kring problemdefinitioner och dess lösningar. 

5. Rekommendationer för god praktik 
5.1. Socialsekreterarens roll 

Enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (2001:453), framgår att alla insatser inom socialtjänsten 

skall vara av god kvalitet samt att där skall finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Det framgår dock inte mer specifikt vad som anses med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Fridh och Norman (2005) menar att socialsekreteraren är en person med många 

olika roller. En socialsekreterare är både tjänsteman och myndighetsperson, en del av en 

arbetsgrupp och en människa med ett eget liv utanför socialtjänsten. Dessa roller tillsammans 

skapar ett personligt sätt att möta klienterna på. I en rapport från Rädda Barnen (2006) 

diskuteras dilemmat kring att både upprätthålla barnets bästa och familjens vilja. Rapporten 

visar att det många gånger är barnets bästa som kommer i skymundan för föräldrarnas åsikt. 

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2008) redovisas olika förhållningssätt och metoder som är 

viktiga inom arbetet i socialtjänsten. Några av dessa är att socialsekreteraren i det dagliga 

arbetet ska sammanfoga lagstiftningen med bland annat etik och beprövad erfarenhet. Detta 

utgör ett mål för att den enskilde alltid ska känna sig respekterad och väl bemött. Som 

socialsekreterare är det därför viktigt att alltid bemöta sin klient professionellt, detta kan göras 

genom bland annat respekt, ödmjukhet, empati och lyhördhet. Rapporten belyser även att det 

är viktigt att socialsekreteraren är saklig och tydlig i sin kontakt gentemot klienten, för att 

förhindra missförstånd. Minst lika viktigt som bemötande till klienten betonas 

socialsekreterarens förmåga att kunna reflektera över sina egna värderingar och kunna 

bedöma när egna kunskaper inte räcker till. Socialstyrelsens rapport (2004) understryker att 
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alliansen med föräldrarna är väldigt viktig för utredningen. Rapporten belyser också att även 

om det finns en allians med föräldrarna, så är den inte jämbördig då socialtjänsten alltid har 

befogenheten och makten att kunna ingripa i familjens liv om det skulle finnas skäl till detta. 

 

Iwarsson (2007) har formulerat några centrala begrepp som kan bidra till fokus i mötet med 

barnet och som kan underlätta för socialsekreteraren att släppa egna rädslor och 

prestationskrav. Dessa begrepp är bekräfta, reflektera, inventera och stödja. Att barnet blir 

lyssnat på är en bekräftelse i sig. Socialsekreteraren kan också bekräfta barnet eller barnets 

situation direkt under samtalet. En förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas är att 

socialsekreteraren är ödmjuk och reflekterande i samtalet med barnet. Det tredje begreppet är 

att inventera barnets resurser, både inom barnet, i barnets närhet och i samhället. Man bör 

fokusera på barnets egna lösningar och vilka vägar som barnet själv vill gå. Vidare poängteras 

vikten av att socialsekreteraren tror på barnets egen förmåga, vågar fråga samt att sätta sig in i 

barnets sätt att tänka.  

5.2. Barnavårdsutredningar 

Norström och Thunved (2007) beskriver begreppet utredning som all den verksamhet som 

bedrivs för att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut om barns hjälpbehov. Fridh 

och Norman (2005) menar även att utredningen kan ses som en möjlighet för socialtjänsten att 

få kontakt med familjer som är i behov av stöd samt att underlätta för familjen att ta emot den 

hjälp som behövs. Ett dilemma som författarna beskriver i arbetet med barnavårdsutredningar 

är vid avgörandet av vilken fakta som behövs i utredningen och vad som kan sorteras bort. 

Det finns sällan några enkla sanningar om vilken hjälp som är den bästa för en specifik 

situation. Inom socialtjänsten får inga beslut tas om det inte har gjorts en utredning innan, det 

är därför viktigt att socialsekreterare noga undersöker ärendet innan beslut tas.  

 

Rädda Barnen har i en rapport från år 2006 undersökt hur kommuner i Sverige tillgodoser 

utsatta barns behov. Undersökningen visade att möjligheterna till stöd varierar stort i olika 

kommuner. Beroende på var i Sverige barnet bor ser deras rättigheter olika ut. Rapporten 

visade även att det många gånger är socialtjänstens ekonomiska resurser som styr valet av 

insats till barnet, trots att det framgår i både barnkonventionen och socialtjänstlagen att det är 

barnets bästa som skall stå i främsta rummet. Dahlberg och Forsell (2006) påpekar att man 

bör ha en helhetssyn i utredningsarbetet. Utsatta barns rätt till lika möjligheter innebär inte att 

alla barn ska behandlas lika. Däremot poängterar författarna att man bör arbeta på ett kunnigt 
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och nyanserat sätt, med förståelse och inlevelseförmåga för det enskilda barnets och den 

enskilda familjens problem och behov. Även en rapport från Socialstyrelsen (2004) 

poängterar att det är viktig med socialsekreterarens kompetens gällande de insatser som finns 

att erbjuda klienterna. Detta för att klienten alltid har rätt till exakt den insats som passar 

honom eller henne bäst. 

6. Teori 
6.1. Human serviceorganisationer 

Lundström och Sunesson (2000) beskriver human serviceorganisationer som 

människobehandlande organisationer med uppgift att bedöma och sortera människor, men 

även att påverka beteenden och livsförhållanden. Många som söker till socialtjänsten har en 

egen vilja och drivkraft till att förändra sin situation, men vissa tvingas till kontakten. Det som 

ofta står i fokus i human serviceorganisationer, framförallt inom socialtjänsten, är olika 

aspekter av makt och fördelning av resurser. Socialsekreterares kontroll över resurser 

gentemot klienter ses som en möjlighet att utöva makt. Trots att socialtjänstens arbete styrs av 

olika lagar har socialsekreteraren ofta ett stort handlingsutrymme att kunna påverka 

tillexempel ett bistånds omfattning eller utformning. Månsson (2006) menar att den stora 

frihetsgraden i arbetet med human serviceorganisationer har både sina för- och nackdelar. 

Socialsekreterare kan känna kontroll över situationen då denne själv får och kan styra, men 

samtidigt kan frihet leda till överbearbetning då det kan vara svårt att avgöra när arbetet är 

slutfört eller om det har utförts på rätt sätt.  

 

Leppänen et al. (2006) menar att ett grundläggande villkor för human serviceorganisationer är 

att medarbetarna befinner sig mellan organisationen och klienterna, med två olika 

verkligheter. Författarna menar att arbetet utförs med tydliga ramar och villkor som ställs upp 

av organisationen och som ska följas. Samtidigt ska personalen utföra arbetet i samspel med 

klienterna som ofta har olika problem, motivationsgrad, kunskap, behov och sociala 

förhållanden. Det är sedan personalens uppgift att få dessa två olika verkligheter att samverka.  

Författarna menar även att det är vanligt att personal inom human serviceorganisationer 

drabbas av psykosociala besvär, som exempelvis en hög känsla av stress och oro. Det 

återfinns ett samband mellan dessa besvär och att personalen ofta har en hög arbetstakt, 

otydliga krav och konflikter med både klienter, kollegor och ledning. Författarna hänvisar till 

Lipsky, professor i statsvetenskap, som redan på 1980-talet konstaterade att personal i human 
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serviceorganisationer upplevde sig begränsade att utföra sitt jobb på grund av resursbrister. 

Han poängterar faktorer som tidsbrist samt antal klienter per socialsekreterare som påverkar 

arbetsmiljön. Denna problematik återfinns även i dag. Sundell et al. (2007) belyser forskning 

som finns inom ämnet som visar att socialsekreterare även i dag känner en hög grad av stress.  

6.2. Makt 

Järvinen (2002) belyser att socialsekreterare i allmänhet inte ser sig inneha makt. De anser att 

de inte innehar den makt eller det inflytande som vore önskvärt. Om detta skulle förändras 

skulle det utgöra större möjligheter i arbetet med klienterna. Författaren anser däremot att 

socialsekreterare inte är utan makt då de flesta jobbar inom human serviceorganisationer som 

just utmärks av att de kontrollerar olika slags resurser. Klienterna som kommer i kontakt med 

socialtjänsten tillhör oftast de svagaste grupperna i samhället och besluten som fattas inom 

socialtjänsten är oftast mycket ingripande i klientens liv. Järvinen belyser Pierre Bourdieus 

begrepp doxa. Bourdieu menar att varje fält har sin egen doxa, det vill säga sina egna regler, 

rutiner och föreställningar om vad som är rätt, fel, normalt, onormalt, naturligt och onaturligt. 

Författaren menar att doxa inom det sociala arbetet handlar om åsikter och regler som skapas 

inom organisationen, såsom problemtyper, klientgrupper och ansvarsområden. Dessa har 

upprepats om och om igen tills de har uppnått status som självklara.  

 

Skau (2006) menar att de socialsekreterare som inte har ett medvetet och klart förhållande till 

sin funktion gällande makt, kontroll och hjälp löper en större risk att feltolka sina klienter. 

Maktaspekten är alltid aktuell i relationen mellan klient och socialsekreterare men kan 

självklart variera i grad och form. Trots att klienterna har vissa lagstadgade rättigheter och 

därmed en viss makt, är det dock sällan som klienter har kännedom om sina rättigheter eller 

blir informerade om dem. De klienter som är medvetna om sina rättigheter kanske inte heller 

har den psykiska eller fysiska kraften som krävs för att hävda sig mot socialtjänsten. 

Författaren beskriver det som en ytterst ojämlik balans till klientens nackdel. Socialstyrelsens 

rapport (2008) tydliggör en maktaspekt över klienten som socialtjänsten innehar i och med att 

en utredning kan inledas utan den enskildes samtycke. 

Makt och barnet i socialtjänsten 

Andersson (2000) menar att det finns en fara med att socialsekreterare är så medvetna om sin 

makt att de ibland inte vågar använda den på ett konstruktivt sett. Detta kan i sin tur leda fram 

till att de sårbaraste i samhället, barnen, inte får den hjälp som de behöver. Socialsekreterare 
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kan bli kritiserade både för att de utövar för stor eller för liten makt över barnet. Det kan 

handla om situationer då socialtjänsten alltför lätt omhändertar barn, eller att föräldrar får 

utöva sin makt i för stor utsträckning utan att socialtjänsten griper in i tid. Andersson och 

Hollander (1996) nämner maktaspekten som vuxna har över barn i samband med att barnets 

vilja och önskningar alltid skall komma i främsta rummet och att barns rättigheter alltid skall 

iakttas, vilket understryks i socialtjänstlagen 1 kap 3 §. Men detta betyder inte att det är 

barnen själva som får bestämma vad som är bäst för dem, utan det är de vuxna i barnets 

omgivning som gör sina egna tolkningar och bedömningar om vad som är barnets bästa.  

 

Även Hindberg (1999) menar att det är viktigt att vuxna i barnets omgivning alltid har 

målsättningen att inta ett barnperspektiv. Socialsekreterare bör alltid vidta åtgärder som är 

barnets bästa, därför är det viktigt att se och sträva efter att förstå barnet. Vidare betonar hon 

vikten av empati och förmågan att kunna identifiera sig med barnet. Detta för att barnet som 

redan är i en beroendeställning, inte ska hamna i en än mer problematisk situation.  

Andersson (2000) framhäver brittisk forskning som betonar att socialsekreterares makt över 

barn är så självklar att den i vissa fall blir osynlig. Och i vissa fall beror det på vilken 

definition som görs, makt kan kallas ansvar, kontroll kan kallas omsorg och regler kan kallas 

skydd. Socialstyrelsen (2004) poängterar att socialsekreterares makt ofta innehåller flera 

etiska konflikter. Ett exempel kan vara barn som berättar om en traumatisk händelse i 

förtroende till socialsekreteraren, vilken sedan används som argument för att kunna vidta 

åtgärder. Även Payne (2002) belyser hur viktigt det är att socialsekreterare alltid strävar efter 

en ömsesidighet, direkthet och lyhördhet samt att de ska vara trovärdiga och opartiska. Alla 

dessa egenskaper beskrivs som centrala för att minska maktskillnaden i relationen mellan 

socialsekreterare och klient. Payne menar vidare att det är socialsekreterarens uppgift är att 

skapa en så trygg och jämlik relation som möjligt. Detta för att en god relation ofta kan utgöra 

skillnaden för att få människor att inse hur verkligheten egentligen ser ut.  

 

Fler fördelar belyser även Fridh och Norman (2005) som menar att det är positivt att vara två 

handläggare i en utredning då det är vanligt att man kommer väldigt nära familjen. Två 

handläggare i en utredning underlättar möjligheten att hålla en professionell distans till 

familjen, som kan vara nödvändig för att inte bli indragen i oönskad allians eller konflikt med 

någon av familjemedlemmarna. Vidare belyser Sundell och Karlsson (1999) forskning som 

visar att det är ett välkänt faktum att socialsekreterare redan i ett tidigt skede av utredningen 

skapar arbetshypoteser, tillexempel vad problemet beror på och hur det ska lösas. Dessa 
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hypoteser styr sedan utredningen och socialsekreteraren har lättare att söka information som 

bekräftar sin hypotes snarare än ifrågasätter den. En annan viktig aspekt är att beroende på var 

i Sverige barnet bor kan deras möjlighet till hjälp se olika ut. Detta poängteras i Rädda 

Barnens rapport (2006) som visar att det många gånger är socialtjänstens ekonomiska resurser 

som styr valet av insats till de utsatta barnen och inte deras specifika behov.  

7. Presentation av empiri och analys 
Hur ser socialsekreterare på utsatta barn och deras behov? Hur resonerar de i 

utredningsprocessen och vilka faktorer inverkar vid valet av beslut? Detta var några av de 

frågor som formade vårt syfte och som vi baserade våra intervjufrågor på. I detta avsnitt 

kommer vi att presentera vår tolkning av svaren från tio socialsekreterare tillsammans med 

teorierna human serviceorganisationer och makt samt tidigare forskning. Intervjupersonerna 

har i genomsnitt tio års erfarenhet av barnavårdsutredningar, där vissa möter barn i åldrarna 0-

12 år medan andra arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 12-21 år.  

7.1. Socialsekreterares definition av utsatta barn  

Personlig definition 

Definitionen av vad begreppet utsatta barn innefattar varierade men innehöll även en del 

likheter mellan de olika socialsekreterarna som vi intervjuade. Generellt kunde vi se att vissa 

tvekade över att definiera begreppet och delge dess innebörd samt att de med färre år inom 

utredningsarbetet hade något svårare att ge en snabb definition. Någon skrattade lite nervöst, 

många dröjde länge med svaret och någon menade även att uttrycket utsatta barn är helt 

förlegat och inte längre används inom socialtjänsten. Det var därför intressant att se att det 

även fanns andra intervjupersoner som snabbt och utan tvekan kunde relatera till begreppet 

utsatta barn. Merparten av de som uttryckte sig mer utförligt om begreppet hade längre 

erfarenhet inom socialtjänsten. 

 

Detta område behandlar även Oxenstierna (1997) i en akademisk avhandling som belyser hur 

socialtjänsten medverkar i att urskilja utsatta barn från andra barn och på så sätt också 

definierar och ger begreppet dess innebörd. Socialtjänsten beskrivs genom sin verksamhet dra 

en gräns för vad som är ett tillräckligt bra föräldraskap, tillräckligt goda uppväxtvillkor samt 

var gränsen går för vad som kan vara acceptabla uppväxtförhållanden. Det är dessutom 

socialtjänsten i samspel med omgivningen som definierar när barn far illa, vad som är en 

utsatt familj, vad som anses vara ett tillräckligt bra föräldraskap och vad som är en 
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barnavårdsfamilj. Avhandlingen poängterar att brister i en familj inte automatiskt leder till en 

utredning. Samtidigt behöver inte en familj anse sig ha problem, utan det räcker med att den 

tillskrivs dessa egenskaper. 

Barn i beroendeställning och föräldrar i ett underläge 

Merparten av socialsekreterarna nämnde att utsatta barn är en svagare grupp i samhället som 

lever i en beroendeställning till vuxna och som ibland även riskerar att hamna i skymundan då 

fokus ofta är på föräldrarna. På liknande sätt belyser Andersson (2002) att socialsekreterare 

står inför utmaningen att utveckla sin förmåga att använda sin makt på ett konstruktivt sätt 

och i dialog med sina klienter, även när dessa är barn. Genom våra intervjuer framkom olika 

synpunkter där de mest återkommande var att utsatta barn ofta har en slags 

anknytningsproblematik och en ickefungerande kommunikation med sig redan från tidiga år. 

En av socialsekreterarna ansåg att de tre första åren är livsviktiga och att anknytningen mellan 

barn och föräldrar borde få mer uppmärksamhet än vad den får idag. Många ansåg även att 

utsatta barn är de som lever med eller har svaga föräldrar som brister i föräldraförmågan. 

Enligt socialsekreterarna upplevdes föräldrarna ofta ha viljan men saknade förmågan att se 

barnets behov och förstå barnets situation. Många beskrev även att utsatta barn kan leva i en 

mer känslokall relation. Endast en intervjuperson nämnde positiva egenskaper hos utsatta 

barn. De beskrevs som kloka och kompetenta, men oförmögna att se sin egen potential, då de 

ofta stänger av sina känslor för att det blir för jobbigt att känna efter. 

 

Hindberg (1999) belyser forskning som poängterar vikten av att vuxna har förmågan att inta 

ett barnperspektiv, kunna se barnet, sträva efter att förstå det och som exempelvis i en 

socialsekreterares fall vidta åtgärder som behövs för barnets bästa. Vidare betonas att vuxna 

bör kunna känna empati och ha en förmåga att identifiera sig med barnet. Saknas detta, 

hamnar barnet som redan är i en beroendeställning, i en än mer problematisk situation. Många 

av intervjupersonerna definierade utsatta barn som ofrivilligt utsatta i en viss situation eller 

miljö, utan egen förmåga till valmöjligheter att välja eller välja bort situationer. En 

återkommande åsikt var även att utsatta barn ofta lever i en oförutsägbarhet och därför 

utvecklar en slags vaksamhet gentemot sina föräldrar, eftersom att föräldraförmågan inte 

håller hela vägen och inte varje dag. Någon framhöll också att det är viktigt att se att 

utsattheten kan ligga i familjestrukturen och att barnet kan befinna sig i en situation som är 

skuld eller skambelagd, varför det blir svårare för barnet att själv söka eller för föräldrarnas 

del att ta emot hjälp. Flera intervjupersoner framhöll att då man reflekterar över begreppet 
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utsatta barn ser man ett behov av hela samhällets stöd, hjälpinsatser och skydd, då föräldrarna 

på grund av olika faktorer inte räcker till och barnet befinner sig i ett underläge. 

Att se helheten och vilken kontext barn befinner sig i 

Samtliga socialsekreterare betonade att alla barn måste bedömas utifrån sin specifika 

livssituation och vissa påpekade även att kontexten utgör vad som upplevs som utsatthet eller 

inte. Några av intervjupersonerna belyste att man måste väga in sammanhanget som barnet 

och familjen befinner sig i. Vad som definieras som utsatta barn kan även skilja sig mycket i 

allmänhetens ögon i jämförelse mellan olika städer och länder. Detta kan liknas med och 

förklaras genom det utvecklingsekologiska perspektivet som är återkommande i svensk 

barnavårdsforskning (Rasmusson, 2004). Enligt detta perspektiv sker barnets utveckling i ett 

sammanhang och i samspel med omgivningen (Andersson, 2002). För att en socialsekreterare 

ska få en uppfattning om ett barns behov måste man enligt detta perspektiv också beakta 

föräldraförmågan och den omgivande miljön kring barnet (Dahlberg & Forsell, 2006).  

 

En intervjuperson nämnde även vikten av att våga se att det kan finnas skillnader i vad man 

själv, som vuxen eller yrkesverksam, anser vara en utsatt livssituation. Detta kan skilja sig åt 

när man jämför sina egna värderingar med en helhetssyn som belyser olika behovsområden 

och visar när barnet faktiskt är utsatt. En socialsekreterare påpekade även att en bortglömd 

aspekt av definitionen utsatta barn kan utgöras av kriminella ungdomarna och de som begår 

våldsbrott. Denne poängterade att många riskerar att glömma att dessa barn också är utsatta på 

sitt sätt och inte enbart gärningsmän. En metod som socialsekreteraren nämnde för att 

förhindra detta var att se till helhetsperspektivet runt barnet och att saker och ting sällan 

händer som en enskild företeelse samt att kriminella ungdomar liksom andra utsatta barn ofta 

har haft behov av hjälp i tidig ålder. Utsatta barn framhölls även som barn som lever under 

svåra förhållanden, både i hemmiljön men även i andra miljöer som skolan. Samtliga 

intervjupersoner ansåg att man först måste se till vilket sammanhang barnet befinner sig i för 

att kunna definiera begreppet utsatta barn. Därefter kan man se mer specifika aspekter som 

om barnet far illa genom fysisk och psykisk misshandel eller om barnet är i behov av en 

placering eller har ett vårdbehov.  
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7.2. Socialsekreterares syn på utsatta barns behov 

Att se barnet  

En av intervjupersonerna poängterade att generellt sett har alla barn samma grundbehov, men 

för de som lever under svårare omständigheter under en längre period blir vissa behov 

viktigare än andra. Den mest återkommande åsikten som socialsekreterarna betonade var att 

det är viktigt att man ser till varje specifikt barns behov och därmed inte tror att alla barn som 

varit utsatta för likartade förhållanden blir hjälpta av eller är i behov av samma 

förhållningssätt. Någon betonade också att det är viktigt att se till de små förändringarna som 

sker både i barnets beteende och i barnets levnadsmiljö. Det betonades viktigt att se barnet, ge 

omtanke, värme, och en trygg relation där någon kan hålla dem både psykiskt och fysiskt. 

Beträffande barns behov poängterar Hindberg (1999) att bedömningar varierar över tid, 

mellan olika kulturer, sociala klasser och yrkesgrupper. Synen på barns behov kan delvis bero 

på rådande värderingar i samhället samt kunskapsnivån beträffande barns utveckling. En av 

intervjupersonerna betonade även att utsatta barn med tyngre problematik har ett ännu större 

behov av att bli sedda. Dessa behöver kompetenta och tålmodiga vuxna i sin närhet eftersom 

att de ständigt försöker straffa ut sig och testa gränser. Många ansåg även att utsatta barn är i 

behov av att få sin egen plats och att få tillhöra ett sammanhang, att få vara delaktig, känna 

gemenskap och på så vis också känna sig sedd och bekräftad. 

Förutsägbarhet, begriplighet och hanterbarhet 

Många intervjupersoner framhöll begreppet förutsägbarhet som viktigt för utsatta barn. En av 

de intervjuade poängterade detta genom att säga; ”Utsatta barn behöver kunna veta hur nästa 

dag kommer att se ut och att den är igenkännbar och lika i så stor utsträckning som möjligt, 

eftersom det innebär en stor trygghet som saknats tidigare”. Även Hindberg (1999) poängterar 

att barn har behov av att kunna se livet som förutsägbart och begripligt. Många 

intervjupersoner framhöll även att utsatta barn kan ha ett ännu större behov än andra barn att 

få saker och ting förklarade för sig på ett tydligt sätt om vad som ska ske och när, för att det 

ska kunna bli hanterbart och begripligt för dem. Det är tydligt att socialsekreterarnas tankar 

stämmer överens med sociologen Aaron Antonovskys begrepp KASAM, - Känsla Av 

Sammanhang. I detta ingår begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som 

ledord och som utgör en trygghet för både vuxna och barn. Dessa ledord poängterar även 

Iwarsson (2007) som värdefulla i samtal med barn som har haft det svårt.  
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Kontinuitet och struktur 
Många av intervjupersonerna betonade att det är mycket viktigt att i samtalet ta sig tid till att 

förklara för barnen hur det skulle kunna bli i framtiden och därigenom minska stressfaktorn 

som redan är hög. I tidsaspekten betonades även att det är viktigt att de utsatta barnen får 

hjälp så tidigt som möjligt, för att undvika allvarligare problematik. Samliga intervjupersoner 

var överens om att utsatta barn är i behov av långsiktiga insatser där struktur, förutsägbarhet 

och kontinuitet kan utgöra en trygghet som barnen tidigare saknat. Många betonade också att 

utsatta barn är i ännu större behov av att slippa fara runt bland många olika instanser eller 

träffa flera nya kontakter. Utsatta barn ses snarare behöva en tätare kontakt med färre för att 

kunna utveckla mer förtroendefulla relationer. Någon menade även att ett utsatt barn är i 

behov av en stabil och trygg miljö, som möjliggör att barnet kan utvecklas med hjälp av 

vuxna som har tid för dem och uppmuntrar dem. 

7.3. Reflektioner kring handläggning och val av insats 

Utredningsprocessen  

Intervjupersonerna beskrev att oftast inleds en utredning genom en kartläggning av hur det ser 

ut i nätverket kring barnet. Detta poängterades ta lite längre tid om det är en helt ny familj 

som aktualiseras. Intervjupersonerna med längre erfarenhet ansåg att man kan använda sig av 

en slags generaliserbarhet. Som socialsekreterare kan man ganska snabbt efter kartläggning 

och intervjuer få en uppfattning av grundproblematiken och hur ärendegången i det specifika 

ärendet kan se ut. Då barnets behov har identifierats och kopplats till föräldrarnas förmåga 

kan man så småningom göra en slutgiltig bedömning av vad som kan vara en lämplig insats. 

Sundell och Karlsson (1999) belyser forskning som visar att socialsekreterare ofta skapar 

arbetshypoteser redan tidigt i utredningsarbetet och att dessa hypoteser sedan styr 

utredningens utformning och resultat. En intervjuperson påpekade att utredningstiden idag är 

fyra månader och funderade på om vissa utredningar skulle se annorlunda ut om denna tid 

skulle förkortas. Man skulle bli tvungen att fatta snabbare beslut, vilket skulle kunna 

underlätta för barnen. En intervjuperson med längre yrkeserfarenhet betonade att 

utredningsarbetet i sig bör ses som ett förändringsarbete, då utredningarna idag är av bättre 

kvalitet.  

Samtal och relationer mellan socialsekreterare, barn och föräldrar 

Samtliga socialsekreterare poängterade att en viktig och energikrävande del av utredningen 

bygger på och färgas av samtal med både föräldrar och barn. Många betonade att dessa samtal 
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och möten är viktiga och kan ha stor inverkan för den fortsatta relationen. En intervjuperson 

uttryckte att ”har man bra berättelser från barnet så upplever jag att det är lättare att motivera 

föräldern att ta emot hjälp”. I samband med att bygga en bra relation nämndes även vikten av 

att följa familjen i deras tankar och i det som händer. Många av intervjupersonerna uttryckte 

att det var bra att försöka bygga en allians och motivera föräldrarna redan från första början. 

Viktiga aspekter i relationen till föräldrar och barn framhäver även Payne (2002) som belyser 

att socialsekreterare ska utföra sitt arbete så att det främjar ömsesidighet, direkthet och 

lyhördhet för människors behov. Vidare ska de också genom en dialog visa att de är opartiska, 

trovärdiga och agera på ett sätt som klienter finner tillförlitligt. Detta betonas vara av stor vikt 

vid strävan efter ett samarbete, trots att där finns en maktskillnad. Några intervjupersoner 

poängterade även att det är viktigt att få en nyanserad bild av barnets situation genom att 

barnet själv tillåts och ges tid att berätta om sin egen inre upplevelse av situationen. En 

intervjuperson nämnde att socialsekreterare måste närma sig barnet och försöka bygga upp en 

förtroendefull relation, för att kunna skapa en bild av vad barnet har blivit utsatt för och vilka 

behov som finns. I samband med detta nämndes även att det är viktigt att inte göra gissningar, 

egna tolkningar eller antaganden över vad som behövs, utan också beroende på ålder låta 

barnet bli mer delaktig och forma och konstruera insatsen därefter.  

Bedömningen 

Samtliga socialsekreterare berättade att de grundar sina beslut om insatser dels på vad som är 

vetenskapligt beprövat, vad som finns tillgängligt och vad som brukar fungera i de specifika 

situationer som barnen befinner sig i. Sundell et al. (2007) menar att det finns en fara med den 

stora handlingsfriheten i barnavårdsutredningar. Författarna hänvisar till studier som visar att 

socialsekreterare ofta omformulerar klienternas problem och behov till de tillgångar som finns 

att tillgå. Studier markerar även att barnavårdsutredningar ibland utgår från bestämda mallar 

som inte ger föräldrarna eller barnen en möjlighet att själv få beskriva upplevelsen av sin 

situation. Några intervjupersoner nämnde även att de ibland kan ha en ”magkänsla” över att 

just en viss typ av insats kan fungera bättre än en annan. Själva bedömningsförfarandet kan 

förklaras vidare av Fridh och Norman (2005) som belyser att bedömningen är det moment i 

utredningen där socialsekreterarens personlighet, kunskap, erfarenhet och syn på utsatta barns 

behov har väldigt stor betydelse. Vidare är det viktigt att använda all kunskap och erfarenhet 

som socialsekreteraren har i samband med ärendet, men än viktigare är det att använda sig av 

erfarenheter från tidigare yrkesverksamhet. 
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Merparten av intervjupersonerna poängterade att man måste se till helheten med både styrkor 

och svagheter för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt.  Någon kommenterade att 

”utredningen måste ha balans för att undvika onödiga kränkningar eller att knäcka folk och 

därmed också försvåra samarbetet”. En helhetssyn påpekades även viktig för att öka 

möjligheten till att förstå föräldrarnas bild och upplevelse av situationen. En intervjuperson 

nämnde att det är viktigt att se till undantagen och det som faktiskt fungerar för barnet eller i 

familjen, eftersom detta är viktigt att ta fasta på både under och efter utredningstiden. Många 

intervjupersoner talade om betydelsen av begrepp som samtycke, vilja och motivation hos 

föräldrar som ger ett kvarstående och bättre resultat av socialtjänstens insatser. Merparten 

nämnde även vikten av att tänka långsiktigt i samband med bedömningen och inte bara se till 

vad som behövs för tillfället, utan även försöka se en lösning som kan vara hållbar i längden. 

7.4. Möjligheter i utredningar och vid beviljandet av insatser 

Flexibilitet 

Många intervjupersoner talade positivt om möjligheten att kunna inrikta insatserna direkt till 

barnen och att det idag finns fler flexibla lösningar som möjliggör ett större barnperspektiv. 

Samtliga socialsekreterare menade att kommunens budget påverkar flexibiliteten i hur pass 

bra man kan matcha barnets behov. Merparten nämnde möjligheter att ”snickra ihop” mer 

individanpassade insatser som de ansåg som en stor tillgång. En intervjuperson kunde även se 

att lång arbetserfarenhet är en stor tillgång då bedömningen av grundproblematiken, 

beslutsfattandet och hela processen kan genomföras snabbare och smidigare.  

Socialsekreterares inverkan 

Några av intervjupersonerna ansåg även att personliga egenskaper hos socialsekreterare kan 

påverka utredningen. Detta skildrar även Payne (2002) som poängterar att socialsekreterarens 

uppgift är att utforma en trygg relation med klienterna, som ska känna att det är en jämlik 

relation. Detta kan möjliggöras genom socialarbetarens öppenhet som minskar den sociala 

distansen. Vidare betonar Payne att etablerandet av en god relation kan utgöra skillnaden för 

att man får människor att inse att det är skillnad på hur de uppfattar verkligheten och hur den 

egentligen är. Någon nämnde att man som socialsekreterare säkert undervärderar sin egen roll 

och snarare ser metoden som vägen till klienten. Vidare nämndes att faktorer som 

arbetsglädje, arbetsbelastning, ålder, livserfarenhet och engagemang även ansågs spela in i 

utredningen, trots att man i första hand följer praxis.  
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Detta styrker även Hindberg (1999) som menar att socialsekreterares arbetssituation i stor 

grad påverkar både förmågan och viljan att upptäcka utsatta barn. Det finns krav på kvalitet 

och snabbhet i utredningsarbetet som kan påverka att många anmälningar avskrivs utan 

utredning. Dessutom poängteras att ribban för vad som är ”bra nog” sänks i pressade 

situationer. Några intervjupersoner ansåg att personkemi påverkar relationen till barn och 

föräldrar och kan underlätta samarbetet och utredningen. Detta berör även Andersson (1991) 

som betonar att personliga erfarenheter innebär att socialsekreterare handskas på olika sätt 

med likartade problem. Ibland kan det handla om små skillnader och vissa gånger kan det 

innebära att en socialsekreterare avstår från en handling, inte på grund av tidsbrist utan på 

grund av en obehagskänsla. Även personlighet och personliga erfarenheter kan påverka 

valmöjligheter beträffande vad och hur mycket en socialsekreterare vill agera, se eller höra. 

 
Chef och kollegors inverkan 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att stöd från kollegor under utredningstiden utgör en 

stor vinst ur olika aspekter. Möjligheten att samarbeta tillsammans med eller rådfråga 

kollegor och chef kan ge fler synsätt och perspektiv. Många uppgav även att de genom 

samarbete kan känna mindre stress och även se bättre lösningar på problemen. Någon ansåg 

även att det är en större trygghet både för sig själv, barnet och familjen då utredningen kan bli 

mer professionell genom att den analyseras grundligare av fler personer. Någon påpekade 

även att arbetsledaren kan påverka utredningsprocessen i hög grad. Detta berörs i en 

granskningsrapport från Länsstyrelsen (2008) som konstaterar att arbetsledarens roll är en av 

de faktorer som leder till bättre utredningar. Rapporten framhäver även vikten av handledning 

för de socialsekreterare som jobbar med utsatta barn, eftersom att arbetet kan väcka svåra 

känslor när handläggarna ska närma sig barnet och förstå dess livssituation.  

Kvalitetssäkring för ”rätt man på rätt plats” 

Några av intervjupersonerna ansåg att socialsekreterarens roll och inverkan på klienter kan 

vara lite underskattad och bortglömd, då det enligt intervjupersonen borde bli större fokus på 

kvalitetssäkring angående vem som egentligen sitter på vilken plats. En intervjuperson 

uttryckte detta genom att säga; ”det spelar mycket stor roll vem det är som möter barnet. Man 

skulle lämplighetspröva mer, för är du redo att ta studielån och har hyfsat bra betyg så är det 

ju så att vem som helst kan sitta här och faktiskt fatta rätt så stora beslut”. Denna medvetenhet 

om vad personliga erfarenheter kan innebära i socialt arbete poängterar även Andersson 

(1991). Hon menar att socialt arbete inte påverkas av personliga erfarenheter i högre grad än 
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hos de som utför arbete i andra yrkeskårer. Dock betonar hon att socialsekreterare har större 

anledning än många andra att reflektera över vad personliga erfarenheter innebär, eftersom 

dessa i alla högsta grad kan påverka kontakten med klienterna. 

 

En intervjuperson poängterade även att som socialsekreterare besitter man en makt då man 

kan fatta stora och avgörande beslut för individer och att det då är viktigt att det är rätt person 

med rätt egenskaper som gör detta. I samband med maktaspekten belyser även Payne (2002) 

att socialsekreteraren bör ha en förmåga att visa värme, omsorg och empati, oberoende av 

etnisk bakgrund eller andra egenskaper hos klienten. Några intervjupersoner ansåg även att 

man bör se om socialsekreteraren är lämplig att arbeta med barn, eftersom utsatta barn inte 

bör hindras av socialsekreterarens personlighet eller åsikter för att kunna känna en tillit. En 

intervjuperson ansåg att denna form av kvalitetssäkring är något som bör utvecklas inom 

socialtjänsten för att möjliggöra bättre förutsättningar för barnen. En ytterligare möjlighet för 

att förbättra utredningsprocessen beskriver Andersson (2000) då socialsekreterare ständigt bör 

reflektera över maktaspekten. Det finns en risk att socialsekreterare är för medvetna om sin 

makt över andra människors liv, så att de inte vågar använda den på ett konstruktivt sätt, 

vilket i slutändan kan skada samhällets svagaste grupper, inte minst barnen. 

Att fokusera på specifika behov 

Merparten av alla intervjupersoner uttryckte att BBIC1 underlättade i utredningsprocessen och 

tydliggjorde barnens behov. Många socialsekreterare poängterade att det är barnets behov 

som ska styra mer än ens eget tyckande och nämnde svårigheter i samband med detta. 

Förklaringar till detta ger Hindberg (1999) som belyser att faktorer som kunskapsnivå, 

personliga egenskaper och erfarenhet ofta styr synen på utsatta barns behov. Det beror även 

på om socialsekreteraren känner att det finns någon hjälp att erbjuda. Några av 

intervjupersonerna ansåg även att det finns vissa ärenden som är svårare och som medför en 

risk till att man i vissa fall ”överbehandlar” barn som har många bekymmer. Svårigheter som 

nämndes av intervjupersonerna var att fokusera och hålla sig mer specifikt till att enbart 

behandla kärnan av problemet. Någon uttryckte detta genom att säga att det finns ett behov av 

att bli bättre på att avgränsa utredningarna utifrån vad ingången är. Åsikten var att man gärna 

vill behandla mer än det specifika problemet, vilket kan vara bra för vissa barn, men 

                                                 
1 BBIC står för Barnets Behov i Centrum och är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning 
inom social barnavård avseende barn och unga i åldrarna 0-20år (Dahlberg & Forsell, 2006). 
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betonades som sämre för andra barn som kanske inte riktigt får den insats eller den specifika 

hjälp som de skulle behöva.  

7.5. Dilemman i utredningar och vid beviljandet av insatser 

Relationen till föräldrarna 

Ett återkommande bekymmer som många socialsekreterare nämnde var svårigheterna för 

föräldrar att kunna erkänna och inse att det finns bekymmer i familjen, eftersom att det är en 

stor sorg att erkänna att föräldraskapet brister. En socialsekreterare påpekade att man många 

gånger strävar efter att ha en bra relation med föräldrarna och i vissa fall kan barnet hamna i 

kläm på grund av att man gör en slags kompromiss. Alla intervjupersonerna nämnde att det 

alltid blir mer diskussioner och en tuffare process då det inte längre finns möjlighet att arbeta 

under frivilliga former. Samtliga intervjupersoner poängterade att ett LVU alltid medför olika 

slags svårigheter och oenigheter och många beskrev även att hela processen med utredningar 

inom tvångslagstiftningen var mycket mer energikrävande, både dokumentationsmässigt och i 

förhållande till föräldrarna. I samband med detta belyser Kåhl (1995) en risk att föräldrar 

känner sig indirekt tvingade till insatser, då de många gånger får information från 

socialsekreterarna om hur en större samarbetsvilja kan ge en mindre risk för att exempelvis 

placera barnet i vård utanför hemmet. Vidare menar Kåhl att föräldrarna ofta befinner sig i ett 

underläge och att det därigenom blir svårare för dem att kunna uttrycka sina synpunkter och 

önskemål.  

Otydlighet och tidsbrist 

Ett dilemma som nämndes av några intervjupersoner var svårigheter då barnet och familjen 

bollas mellan myndigheter på grund av att man inte riktigt vet var ärendet hör hemma, vem 

som ska börja nysta i det och hos vem ansvaret ligger. Detta belyser även Kåhl (1995) som 

poängterar att ju fler professioner som sätts in i ett ärende, desto tydligare blir aspekten av ett 

underläge och utsatthet för den berörde. En intervjuperson menade att man inte borde tveka 

eller vara rädd för att starta en utredning samt att man bör vara återhållsam med att remittera 

vidare i onödan, då åsikten var att familjer ibland utlämnas i onödigt stor bemärkelse genom 

att de utreds gång på gång. En förklaring till detta ger Iwarsson (2007) som menar att när 

vuxna möter barn som far illa är det vanligt att försöka intala sig själv att det kanske är bäst 

att inget göra eller att försöka övertala sig själv att det är någon annans uppgift. Detta för att 

det ofta krävs både tid, mod och klarsynthet för att våga handla. Ytterligare ett dilemma som 

beskrevs av några intervjupersoner var att det ibland kan saknas tid att reflektera över vad 
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som skulle hända om en annan insats skulle sättas in istället. De bedömningar som görs på 

rutin av vilka insatser som ska beviljas ger en känsla av trygghet, men upplevs samtidigt som 

en begränsning. 

Gråzonen och gränslandet mellan SoL och LVU 

Ett stort dilemma som många socialsekreterare nämnde är ärenden med stor ovisshet över om 

det ska det bli en placering eller inte, och familjer som faller mitt emellan lagarna i ett 

gränsland. Att få ett samtycke eller inte av föräldrarna påverkar hela utredningen. Detta 

dilemma belyser även Andersson (1991) som refererar till en gråzon mellan frivillighet och 

tvång kring föräldrar som godkänner insatser trots att de inte vill, samt en gränsstrid mellan 

familjens och samhällets ansvar. Merparten av intervjupersonerna beskrev begreppen gråzon, 

glapp och gränsland och utgick då från de barn som är i behov av insatser men inte kan få 

dem. Gråzonen nämndes främst i de fall där det inte finns tillräckligt underlag för en 

tvångsinsats enligt LVU och föräldrarna inte går med på att samarbeta under frivilliga former. 

Några intervjupersoner refererade till dessa dilemman som ett läge som väcker mycket 

frustration när man ser att barnet far illa, men ändå inte kan handla. En socialsekreterare 

uttryckte detta genom att säga; ”När ska man gå in? När barnet har blivit slagit en gång, två 

gånger?” Några nämnde också att det ibland är nödvändigt att stå ut med att ha ”is i magen” 

och hoppas att det ska lösa sig till det bästa för barnet. En av intervjupersonerna ansåg att det 

var just i dessa lägen som man bör inrikta sig på motivationsarbete och ha tillgång till mer 

resurser där, som kan utgöra en stor skillnad för barnet i slutänden. Att behålla barnet i fokus 

berör även Andersson (1995) som nämner att det inte alltid är missförhållandet som barnet 

lever i som avgör om SoL eller LVU blir aktuellt, utan ofta påverkar relationen mellan 

socialsekreterare, barn och föräldrar.  

7.6. Åsikter om välfungerade insatser 

Välfungerande insatser beskrevs som de som utformar individuellt anpassade uppdrag och 

som har stor flexibilitet. Många intervjupersoner anser att det är viktigt och önskvärt att 

insatserna kan anpassa sig efter hela familjen. Många intervjupersoner var väldigt nöjda med 

de insatser som erbjuder enskild kontakt med barnet, men såg ett behov av fler. Även de 

barngrupper som finns att tillgå för barn i olika utsatta situationer nämndes som viktiga. 

Några socialsekreterare belyste även skillnader i att man har en tydligare bild av vad som 

händer och var problemen finns i mindre kommuner. Samtliga ansåg även att det är positivt 

då en insats kan tillsättas omgående utan att barnet ska behöva vänta. Övriga faktorer som 
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anses bidra till att en insats är välfungerade utgörs av ett gott klimat, trygg personalgrupp och 

låg personalomsättning. Metoder och insatser som bygger på evidensbaserade och 

kvalitetssäkrade modeller ansågs positiva av många intervjupersoner. Dock betonade alla att 

det är viktigt att de manualbaserade metoderna ändå är flexibla och kan anpassas efter barnets 

behov och takt.  

Önskvärda förändringar 

Merparten av socialsekreterarna ansåg att det fanns ett stort utbud av insatser att välja på, men 

de flesta uttryckte ändå en önskan om att få en annorlunda utformning med större flexibilitet 

än idag. Någon nämnde även en önskan att kunna utöka insatserna så att det finns fler att välja 

mellan för att matcha det specifika barnets behov bättre. Fler kvalificerade öppenvårdsinsatser 

att välja bland var önskvärt i de fall där barnen inte kan placeras men ändå har stora 

hjälpbehov. Många intervjupersoner efterfrågade även fler förebyggande insatser som gör att 

barnen fångas upp tidigt och att problemen inte behöver eskalera. Någon ansåg även att det 

finns behov av fler biståndslösa insatser som inte ska behöva beviljas genom någon utredning, 

där barngruppsverksamheter gavs som ett exempel på en sådan insats. Som en motpol 

framhäver länsstyrelsen i sin granskningsrapport (2008) att det finns en nackdel med 

biståndslösa öppenvårdsinsatser. Rapporten belyser risker i att barnen inte får sina behov 

tillgodosedda när valet av insats inte grundas sig i en utredning.  

 

Resursbrist 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte ett behov av bättre samarbete med psykiatrin, 

framförallt BUP, som inte fungerade i dagsläget. Många nämnde en känsla av frustration men 

också en förståelse för situationen då BUP är kraftigt underbemannade i förhållande till 

behovet av stöd till utsatta barn. Detta förklarar Hindberg (1999) genom att BUP har en stor 

kontaktyta med socialtjänst, skola, primärvård och polis. Vidare betonas att BUPs resurser är 

för små i förhållandet till behovet från de andra myndigheterna.  

 
Förebyggande insatser 

I samband med att intervjupersonerna nämnde att skolkuratorer och skolpsykologer inte 

räcker till behoven som finns i skolorna, nämndes även att det behövs mer förebyggande 

arbete inom skolan. Ett förslag var att det behövs fler vuxna, förutom lärarna som kan se och 

höra barnen. En intervjuperson sa att ”det behövs fler skolkuratorer, som barn kan man inte 

snacka med sina föräldrar om allt”. En möjlighet till detta nämns i SOU 2005:81 genom att 
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lägga ansvaret för de förebyggande insatserna på skolan, som redan har en naturlig kontakt 

med många barn och dess föräldrar. Rapporten menar att det borde vara lättare för barnen att 

insatser anordnas av de verksamheter som de redan har en anknytning till.  

 

Många intervjupersoner ansåg även att tillfälliga projekt som startas bör permanentas, då 

många problem och behov hos utsatta barn alltid kommer att finnas, vilket innebär att man 

måste börja tänka mer långsiktigt. En intervjuperson uttryckte att det i forskning finns mycket 

kunskaper om risk och skyddsfaktorer, men att man även borde använda sig mer av de 

tankegångarna i konkreta insatser på allmän nivå. Det fanns även en önskan efter fler 

föräldrautbildningar, föräldragrupper och mer familjestöd, då många ansåg att det behövs fler 

förebyggande insatser som inte bara är individinriktade. Många ansåg även att det behöver 

utvecklas ett bättre stöd till nyblivna föräldrar, eftersom de flesta sammanbrotten sker under 

barnets första levnadsår. Barnavårdscentralerna utpekades som en viktig aktör med stort 

ansvar för att tidigt fånga upp barn. Några intervjupersoner uttryckte en önskan om att BVC 

skulle våga ingripa lite oftare och snabbare. Detta nämns även i SOU 2005:81 som visar att 

endast få anmälningar kommer från barnavårdscentralerna, trots att de har kontakt med i stort 

sett alla barn. En förklaring som nämns till de få anmälningarna är att personalen inom 

barnavården är angelägna om kontakten med föräldrarna och är rädda att den avbryts om en 

anmälan skulle göras. 

7.7. Trender 

Arbetsmetoder 

Återkommande åsikter hos intervjupersonerna var att det går trender i vad man använder sig 

av för insatser. Någon nämnde att ibland poängteras vissa arbetsmetoder som blir mer 

populära under en viss period, som olika beteendeprogram eller familjebehandlingar. En åsikt 

var även att man tyckte sig se en trend i att gruppinsatser har blivit mer individanpassade 

idag. Intervjupersonen ansåg dessutom att man förr betonade gruppverksamhet i högre grad 

än vad som görs idag och att man har minskat antalet gruppinsatser. En möjlig förklaring till 

detta som nämndes är att det idag är mer fokus på att specificera behoven och tillsätta 

specifika insatser för att bemöta det särskilda behovet. Ytterligare en förändring som nämndes 

är att det idag finns en större betoning på kompetens genom kvalitetsutveckling med olika 

fortbildningar och utbildningar för personalen. Någon nämnde även att det finns ett tydligare 

krav idag på mätbara resultat genom evidensbaserade modeller, utvärderingar och 
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uppföljningar och i vissa fall mer betoning på snabba förändringar. En intervjuperson ansåg 

även att det kan vara olika trender i olika kommuner då det kommer olika direktiv från 

kommunens ledning. 

Synen på barn 

Under intervjuerna nämnde några socialsekreterare att de kan se olika uppbyggnadsfaser 

genom åren och olika perspektiv på hur man ska jobba med utsatta barn. En förändring 

nämner Andersson (1995) som skildrar att många institutioner lades ner under 70- 80 talet och 

att antalet placeringar minskade i och med att SoL ändrades 1982. En intervjuperson nämnde 

att det var vanligare på 80-talet med en positiv syn på placeringar, då man betonade att de 

utsatta barnen behövde lyftas ut ur sitt sammanhang. På 90-talet däremot betonades mer 

lösningar i barnets hemmiljö. Om man ser till förändringar som gjorts, ansåg intervjupersonen 

att långvariga placeringar ifrågasätts i högre grad idag. Man strävar efter att jobba hem barnen 

till en tillräckligt bra miljö och fokuserar på att använda sig mer av öppenvårdsinsatser. Vissa 

socialsekreterare berättade om hur de har upplevt olika förändringar genom åren, tillexempel i 

skolans värld. Någon nämnde skillnader genom åren för barn med större behov. Synen var att 

det idag finns mer anpassad undervisning efter varje enskilt barns behov, men dock inte i 

tillräcklig utsträckning. Vidare ansåg många av intervjupersonerna att man idag fokuserar mer 

än tidigare på barns rättigheter och behov genom lagförändringar. Barn hamnar i fokus bland 

annat genom socialtjänstlagen 1 kap 2 § som understryker att vid åtgärder som rör barn skall 

det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (Norström & Thunved, 2007). 

7.8. Ekonomin bidrar till möjligheter och dilemman 

Kommunala skillnader 

Ekonomiska aspekter betonas spela stor roll för socialt arbete. Merparten av 

intervjupersonerna ansåg att de har tillgång till de resurser de är i behov av, men påpekade 

ändå att handlingsutrymmet och antalet insatser kan variera från kommun till kommun. En 

intervjuperson i en större kommun nämnde att ekonomin inte påverkar arbetet nämnvärt, men 

önskade fler utredare för en bättre kvalitet på utredningarna. Denne ansåg även att en ökad 

resurs i form av fler anställda kan ge mer tid till utredningar och att det också kan innebära 

mer resurser till att bygga en bättre relation till familjerna och även till barnen, vilket annars 

riskerar att prioriteras bort. En intervjuperson uttryckte att ”den inre stressen kan bli något 

mindre om man vet att det finns något att erbjuda. Annars kan man ju känna att vad fan ska 

jag utreda för om jag inte får sätta in en insats när jag faktiskt ser ett behov”. Detta berör även 
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Kåhl (1995) genom att belysa socialtjänstlagens funktion som en ramlag som är 

anpassningsbar till politiska och ekonomiska variationer. Därför poängterar hon även vikten 

av att definiera sociala rättigheter, så att medborgare inte blir lidande på grund av tillfälliga 

politiska svängningar eller ekonomiska skillnader mellan kommunerna.   

Kostsamma  insatser 

Dahlberg och Forsell (2006) belyser att ett kunskapsbaserat socialt arbete innebär att 

socialsekreterare i utrednings- och uppföljningsarbetet på ett kritiskt sätt använder kunskap 

hämtad från forskning och praktik. Under intervjuerna nämndes institutionsplaceringar som 

kostsamma och någon kunde känna att chefen i vissa perioder kan vara pressad av ekonomin 

och då nämner att man måste bli mer medveten till att även se andra alternativ. Merparten av 

intervjupersonerna sa dock att deras chefer aldrig kommenterar ekonomiska aspekter så 

tydligt. Dessutom betonade intervjupersonerna att om det verkligen behövs en placering så 

genomförs den, även om kommunen har knappa ekonomiska resurser. Ytterligare en åsikt var 

att dyra insatser kan bli mer kritiskt granskade, men så länge man ser att det är rätt insats i 

förhållande till behoven och att jobbet görs på rätt sätt så anses det som rätt beslut. En åsikt 

var också att trots högre kostnader verkar man ändå satsa på evidensbaserade insatser där man 

får en bättre garanti forskningsmässigt på att insatsen fungerar. En förklaring till möjligheter 

och dilemman ger även Kåhl (1995) som poängterar att det är viktigt att hålla i minnet att 

socialarbetarprofessionen verkar inom en samhällsstruktur i en organisation med ekonomiska 

resurser som politiker avsatt till socialtjänsten.  

Kommunal budget 

En socialsekreterares åsikt var att all social verksamhet som innefattar barn bör drivas med 

statliga pengar för att undvika att barnen riskerar att bli felbehandlade. En otrygghet i 

kommunal verksamhet som poängterades är att det vrids och vänds mer på kostsamma 

ärenden innan ett beviljande, vilket kan påverka om barn som far illa eller riskerar att fara illa 

får hjälp eller inte samt om de får hjälp i rätt tid. Tidsaspekten framhävs även av Dahlberg och 

Forsell (2006). De poängterar att tidsfaktorn spelar en betydande roll om ett barn behöver 

stöttande eller mer omfattande insatser. Viktig tid kan annars gå förlorad om barnet inte får 

det som behövs under ett visst utvecklingsstadium. En intervjuperson upplevde även en risk 

med kommunal budget genom att barns bästa inte tillvaratas om de omplaceras på grund av 

ekonomiska skäl från en institution till en annan med lägre avgifter.  
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En intervjuperson ansåg även att man inte har tillräckliga ramar för ett långsiktigt tänkande 

som behövs för de utsatta barnen. Denne nämnde att för barn med en tyngre problematik 

behövs det vara små maskor i det sociala trygghetsnätet. Detta kan innebära ett behov av 

högre personaltäthet som ofta är förenat med högre kostnader. Intervjupersonen betonade 

vikten av att man inte ska behöva föra långa diskussioner som går ut över barns välmående. 

Denna aspekt berör även Kåhl (1995) som belyser att det ofta finns konflikter mellan politiker 

och socialarbetare. Hon belyser dels en maktkamp om att få beslutanderätt i särskilda frågor 

och dels en kamp om att få definiera problem och dess lösningar. Det finns även en konflikt 

mellan socialarbetare och allmänheten kring problemdefinitioner och dess lösningar. Kåhl 

belyser att allmänheten ofta kan ha ett intresse att förvissa sig hur ekonomiska resurser 

används, om socialsekreterare tar rimliga och rättvisa beslut. 

7.9. Samverkan påverkar socialt arbete med utsatta barn 

 Samverkan inom organisationen 

Alla intervjupersoner nämnde att samarbetet med kollegor var oerhört givande och någon 

uttryckte även att det kan vara nödvändigt då socialt arbete kan tära oerhört på personer. Vissa 

intervjupersoner belyste också att samarbetet med kollegorna bidrar till en större känsla av 

trygghet i beslutfattandet. Vidare nämndes att en tydlig planering, med förutsägbarhet och 

struktur över vem som utför vad underlättar och bidrar till ett bättre samarbete med kollegor. 

En intervjuperson menade att det är oerhört viktigt att diskutera värderingar och synsätt med 

sina kollegor redan innan en utredning startas så att inga onödiga konflikter behöver uppstå 

under utredningstiden. Intervjupersonen menade vidare att det viktigaste i samverkan med 

kollegorna, men även med myndigheter, är att släppa prestigen. Det enda som har betydelse i 

utredningsprocessen är barnets bästa, inte vem som tycker vad. Fridh och Norman (2005) 

menar att en möjlighet till att upprätthålla en mer professionell distans till en familj är att ha 

två socialsekreterare engagerade i en utredning. Detta anses som nödvändigt för att inte bli 

indragen i en oönskad allians eller konflikt. Att vara två utredare kan även vara en fördel för 

att minska risken för arbetshypoteser.  

Samverkan med andra myndigheter 

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att samarbeta med andra myndigheter, detta gäller 

framförallt då det handlar om barn som far illa eller som riskerar att fara illa, bland annat 

genom FL 6 kap, SoL 3 kap 1,4, 5 § § och 5 kap 1a § (Norström & Thunved, 2007). Samtliga 

socialsekreterare poängterade att samverkan med andra myndigheter kan underlätta arbetet på 
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många sätt. En intervjuperson menade att det inte bara är socialtjänsten som ansvarar för de 

utsatta barnen, utan hela samhället, varför samverkan är oerhört viktig. Samverkan betonades 

även vara av vinst för utsatta barn då det kan ge en helhetssyn, med exempelvis ett rättsligt, 

fysiskt, behandlande och utredande perspektiv runt barnet. Underlättande faktorer för 

samverkan som intervjupersonerna nämnde var arbetsluncher, samverkansmöten eller 

samordnare på avdelningen som innehar samverkan som uppgift inom sin tjänst. En intressant 

faktor som belystes av flera intervjupersoner var att personliga relationer påverkar och 

underlättar i samverkan med andra. Någon nämnde att längre arbetserfarenhet kan medföra att 

man har lättare att knyta fler kontakter med andra myndigheter. 

 

Personliga relationer betonades även påverka och underlätta i samband med valet av insatser. 

Många intervjupersoner nämnde att de myndighetspersoner eller de insatser som man varit i 

kontakt med tidigare och fått ett bra bemötande hos, kan väljas före en obeprövad resurs 

genom att man anser att inkörsporten, relationen med den andre, redan är etablerad och 

underlättar arbetets gång. En helt motsatt synpunkt framhäver Danermark genom 

Myndigheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsens rapport om 

samverkan (2007). Danermark understryker att personkemins betydelse för samverkan bara är 

en myt och betonar istället att det är ledningens ansvar att skapa möjligheter för samverkan. 

Samverkan med Barnahus 

Många av intervjupersonerna belyste vinster med att samla olika myndigheter under ett och 

samma tak. Som ett exempel nämndes Barnahus, dit barn som utsatts för ett brott kan vända 

sig. Inom Barnahus finns polis, åklagare, läkare, barnpsykolog och socialsekreterare samlade 

på ett och samma ställe (Rikspolisstyrelsen et al., 2008). Majoriteten som nämnde Barnahus 

ansåg att socialtjänsten får en bättre tillgänglighet till dessa myndigheter, vilket utgör en stor 

vinst för utsatta barn. Många av socialsekreterarna betonade även att samverkan borde se ut 

på liknande sätt även inom andra områden, dit utsatta barn som inte har utsatts för brott, men 

som ändå har stora behov av hjälp och vuxnas stöd skulle kunna vända sig. 

Samverkan med barnpsykiatrin 

Möjligheter genom samverkan med BUP 

Några intervjupersoner nämnde att samverkan med barnpsykiatrin kan möjliggöra att 

socialtjänsten får tillgång till en expertkunskap som socialsekreterarna själva inte anser sig 

inneha. Många nämnde att barnpsykiatrin utgjorde en stor hjälp i de ärenden där socialtjänsten 
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har svårt att i tillräcklig utsträckning kunna tillgodose behov av hjälp och stöd, exempelvis för 

barn med tyngre problematik och behov av psykiatrisk hjälp.  

 
Dilemman i samverkan med BUP 

En tydlig synpunkt som samtliga socialsekreterare berörde var att samverkan är positivt då 

den fungerar men tenderar att istället bidra till frustration då den fallerar eller brister. De flesta 

intervjupersonerna nämnde att de upplever stora svårigheter med att få ett bra samarbete med 

barnpsykiatrin. Olika faktorer som intervjupersonerna berörde var lång väntetid för barn som 

är i behov av akut hjälp. En intervjuperson påpekade även förändringar som medför 

begränsningar i samarbetet då barnpsykiatrin numera endast arbetar med kriser inom familjer. 

Även antalet akutplatser som minskat inom barnpsykiatrin under årens lopp anses vara ett 

stort hinder i samverkan. Några av intervjupersonerna nämnde även dilemmat för de barn som 

faller mellan olika myndigheter. Inom BUP ser man att det är socialtjänstens bord att utreda 

och ge insatsen, medan socialtjänsten kan se att kompetensen saknas för barnets specifika 

behov och att det är psykiatrins ansvar att agera. 

 

Detta behandlas även i en rapport från Socialstyrelsen (2008) som belyser att den största 

problematiken vid samverkan är den otydliga ansvarsfördelningen. Tydligast nämns 

problematik i samarbetet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, framförallt inom 

psykiatrin. Ett exempel på detta som anges är svårigheten med att avgöra vad som är psykiskt 

och vad som är socialt betingat då det inte finns någon klar definition av vad som är sjukligt 

och vad som är ogynnsamma förhållanden. Detta medför att det inte finns någon klar gräns 

mellan vad som är psykiatrins och vad som är socialtjänstens ansvar. 

Samverkan med polis 

Möjligheter genom samverkan med polis 

Majoriteten av intervjupersonerna nämnde polisen som en viktig samarbetspartner. I vissa 

kommuner har arbetet underlättats genom att socialsekreterare är placerade hos polisen. En 

intervjuperson nämnde även hur samarbetet kan underlättas genom en etablerad kontakt 

mellan enhetschefer från socialtjänst och polis. Flertalet socialsekreterare ansåg att samarbetet 

med polisen fungerar bra och underlättar i utredningsprocessen. Man nämnde även vinster 

med att samverka med polisen då man snabbare kan se behov av stödjande och vårdande 

insatser för de utsatta barnen. I en rapport från Socialstyrelsen (2008) nämns att polisen gör 

flest anmälningar till socialtjänsten angående barn som är i behov av skydd.  
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Dilemman i samverkan med polis 

Några av intervjupersonerna nämnde frustration över att polisen lider av resursbrister som gör 

det svårare att kunna utreda de brott som socialtjänsten anmäler. Någon beskrev en känsla av 

vanmakt och sa att ”det är frustrerande att se att det är de utsatta barnen som får betala då 

samverkan inte fungerar som den ska”. En annan intervjuperson poängterade att det ibland var 

viktigt att vara ihärdig som en igel i de perioder då det görs mycket anmälningar om barn som 

har bevittnat eller utsatts för våld. Som socialsekreterare är man medveten om att det finns 

höga travar med polisanmälningar och en anmälan från socialtjänsten kan få vänta länge. En 

uppgivenhet uttrycktes av några intervjupersoner då det finns en medvetenhet om att det är få 

av alla anmälningar som görs till polisen som går vidare till utredning, fast man ser att barnet 

talar sanning. Ytterligare problem som nämndes var vissa fall då man inte vet om det som 

barnen säger är sant, polisen kan inte få till ett förhör och socialtjänsten måste göra ett 

övervägande om barnet behöver skyddas eller inte. Intervjupersonen beskrev detta som stora 

trauman för familjerna. Många gånger dröjer förhören och familjerna och framförallt barnen 

blir lidande.   

Samverkan med skola och barnomsorg 

Möjligheter i samverkan med skola och barnomsorg 

Merparten av socialsekreterarna nämnde skola och barnomsorg som viktiga instanser att 

kommunicera med. Några socialsekreterare påpekade att det finns samarbete med förskola, 

högstadie- och gymnasieskolor. Detta ansågs gynnsamt då man snabbare kan se specifika 

behov i vissa årskullar och man vet var extra resurser och stöd kan behövas. En faktor som 

poängterades för att underlätta samverkan med skolan är en kontinuerlig kontakt med 

skolkuratorerna. Ett flertal intervjupersoner nämnde att skolpersonal innehar en viktig roll då 

dessa har möjlighet att se många utsatta barn som far illa. Skolan nämndes också av några 

intervjupersoner som den instansen som gör flest anmälningar till socialtjänsten. 

 

Dilemman i samverkan med skola och barnomsorg 

Flera socialsekreterare uttryckte att skolan är mycket svår att samarbeta med. Man nämnde 

bekymmer att samarbeta med vissa lärare inom skolan och några socialsekreterare upplever 

att man talar olika språk och har olika synsätt på barnen. En intervjuperson uttryckte att 

”skolan och socialtjänsten har olika traditioner, de har ett pedagogiskt uppdrag att följa med 

läroplaner, men att vara en god lärare till ett utsatt barn. Räcker det med en pedagog eller 

krävs det en socialsekreterare i skolan för att fixa det? Utsatta barnen mår ju fortfarande dåligt 
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i skolan”. Några intervjupersoner uttryckte en önskan om ett bättre samarbete med förskola, 

högstadie- och gymnasieskolor. En intervjuperson ansåg även att det länge har varit svårt att 

samarbeta med skolan och tvivlade på att snabba förbättringar kan göras i dagsläget. 

Ytterligare dilemman i samband med detta nämner Killén (1994) som påpekar att 

skolpersonal sällan anmäler barn som far illa redan vid ”orosfasen” utan väntar ofta för länge. 

Hon menar även att skolan vanligtvis drar sig ur när anmälan är gjord och det går vidare till 

en utredning. Istället markerar Killén att skolan borde ta en mer aktiv roll i såväl anmälnings- 

som utredningsfasen.  

Ytterligare dilemman i samband med samverkan 

Resursbrister  

Många intervjupersoner nämnde att den främsta anledningen som gör samverkan 

problematisk ofta är resursbrist inom olika myndigheter som bidrar till att det kan vara svårt 

att nå varandra tidsmässigt, trots att man har en god relation och gott samarbete i övrigt. 

Någon uttryckte att ”det inte är ovanligt att man som socialsekreterare får jaga livet ur både 

den ena och den andra myndighetspersonen på grund av resursbrister”. Ytterligare en 

resursbrist som nämndes är rekrytering av familjehem då det idag finns för få att tillgå.  

 
Olika perspektiv 

Vissa intervjupersoner nämnde att hinder i samverkan utgörs av svårigheter att kommunicera 

med varandra och ha respekt för varandras arbete, vilket kan förbättras genom tydlighet mot 

varandra inom yrkeskårerna. Någon ansåg att fördomar måste arbetas bort mellan yrkeskårer, 

utan att gränserna suddas ut för vem som är ansvarig för att göra vad. I en rapport från 

Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) nämns att 

samverkan ofta fungerar bäst mellan de organisationer som anser sig ha en jämbördig 

ställning. Rapporten hänvisar till Danermark som menar att maktaspekten i samband med 

samverkan oftast handlar om enskilda personers åsikter och inte strukturella orsaker. En 

intervjuperson uttryckte även en önskan att få närma sig varandras världar mer inom de olika 

yrkeskårerna och snarare försöka förstå än att överpröva varandra. Någon poängterade att man 

ibland har olika syn på vad ett utsatt barn kan vara i behov av. Många gånger kan 

socialsekreterare behöva veta exakt hur man vill ha det och vara pådrivande och ihärdig. Det 

finns även en önskan om en utökad feedback mellan myndigheter och någon nämnde en vinst 

i en öppnare samverkan för att tydliggöra behovet av varandras kompetens. En intervjuperson 

menade att det borde finnas mer barnkompetens i rättsväsendet, men även det omvända, att 
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socialsekreterare antingen bör ha djupare kunskaper inom juridiken eller möjlighet till mer 

juridiskt stöd.  

 
Lagstiftning utgör ett hinder  

Olika intervjupersoner nämnde sjukvård, skola, barn- och vuxenpsykiatrin, rehabilitering och 

LSS-insatser där hindret för samverkan kan utgöras av lagstiftningar som liknades vid ”olja 

och vatten”. Någon beskrev upplevelsen av ”ett moment 22” då det är akut att få tala med 

föräldrarna. Det kan vara ont om tid för att lämna in en LVU-ansökan, men polisens regelverk 

hindrar socialtjänsten i utredningen om föräldrarna samtidigt misstänks för brott. Dilemman 

nämns även i en rapport från 2007 av Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen som framhäver strukturella och kulturella orsaker till samverkansproblem. 

Som strukturella hinder beskrivs bland annat att myndigheterna har olika regelsystem och 

ansvarsområden. Kulturella hinder kan utgöras av skillnader i synen på klienter inom olika 

myndigheter. Rapporten hänvisar till Danermark som poängterar ledningens huvudsakliga 

ansvar för att skapa förutsättningar för samverkan. En intervjuperson ansåg även att 

kommunala register kan medföra en rättsosäkerhet för utsatta barn. Det poängterades att 

socialsekreterares arbete kan underlättas om man skulle kunna se tidigare insatser som ett 

utsatt barn kan ha haft i andra kommuner, vilket inte är möjligt i dagsläget.  
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8. Sammanfattning 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka socialsekreterares syn på utsatta barns behov och 

hur de resonerar kring möjligheter och dilemman för att tillgodose dessa. Som 

sammanfattning svarar vi nu på de frågeställningar som vi utgick ifrån. 

 
De utsatta barnen framställs vara i situationer som de själva inte har valt och som de behöver 

hjälp för att kunna ta sig ur. Socialsekreterarna beskriver att utsatta barn har behov av bra och 

trygga vuxna, som kan se, förstå och tillgodose barnens behov. Vidare anser 

intervjupersonerna att utsatta barn är i behov av en bekräftande och trygg relation samt 

flexibla och långsiktiga insatser med en tydlig struktur som matchar det specifika barnets 

behov. Återkommande begrepp som poängteras i samband med utsatta barns behov är 

kontinuitet, förutsägbarhet, begriplighet och hanterbarhet.   

 
Vidare undersökte vi vilka möjligheter och dilemman som finns i samband med 

utredningsprocessen och hur samverkan med andra myndigheter kan påverka arbetet med 

utsatta barn. Många av socialsekreterarna anser sig ofta ha möjlighet att göra bra och flexibla 

lösningar som kan anpassas efter varje specifikt ärende. Dock poängteras att tillgången till 

anpassningsbara insatser kan skilja sig mellan olika kommuner. Samverkan med chef, 

arbetskollegor och andra myndigheter sägs möjliggöra ett bredare perspektiv och en större 

helhetssyn på vad som behövs kring ett barn och dennes familj. Forskning, evidensbaserade 

arbetsmodeller och ett kritiskt förhållningssätt till vad som är barns bästa ansågs även viktigt.  

 

Några dilemman i samband med handläggningen och samverkan är olika slags resursbrister, 

som utgör hinder för att kunna göra mer utförliga utredningar och för att kunna få en bättre 

relation och samarbete med utsatta barns föräldrar. Vidare uttrycks ett behov av att de insatser 

som finns idag bör bli mer flexibla, det behövs även fler öppenvårds- och förebyggande 

insatser redan i ett tidigt skede. Det finns även en önskan och ett behov av att utöka 

återrapportering i de ärenden där det är möjligt. Åsikten är att de som anmäler inte vet hur 

betydelsefullt det kan vara, då man sällan får veta hur det har gått. En genomgående åsikt är 

att lagstiftningen utgör ett hinder både i samverkan med andra myndigheter och i 

handläggningsprocessen. Socialsekreterarna framhäver framförallt att samverkan med andra 

myndigheter kan förbättras i många aspekter och bidra till att många utsatta barn får det 

bättre. 
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9. Slutdiskussion 
Det känns mycket givande för oss att denna uppsats har bidragit till en större inblick i det 

sociala arbetet genom litteratur, forskning och information från intervjupersonerna. Vi ska nu 

försöka delge några av de tankar som under arbetets gång och i efterhand har väckts hos oss. 

9.1. Tankar från empirin om utsatta barn 

I efterhand kan vi se att det finns både likheter och skillnader bland våra intervjupersoners 

åsikter. Intressant är att se skillnaden mellan olika reaktioner och ibland tveksamhet över att 

vilja ge en egen definition av begreppet utsatta barn. Vi kan se att olika faktorer påverkar, 

exempelvis kritiseras socialtjänsten ofta för sitt agerande eller brist på agerande. Kanske leder 

detta till att socialsekreterare omedvetet eller medvetet lär sig väga orden mer noga innan 

något definieras som absolut gällande. Vi såg även en tendens till att de med längre erfarenhet 

inom socialt arbete verkar ha lättare att definiera begreppet utsatta barn. Vi är väl medvetna 

om att vårt underlag inte kan användas för att dra generella slutsatser, men vi anser ändå att en 

längre arbetserfarenhet i viss mån kan underlätta för att definiera olika arbetsrelaterade 

begrepp. Vi reflekterar även över att det kan ha varit svårare för socialsekreterare att utgå från 

uttrycket utsatta barn, jämfört med att definiera barn som lever i utsatta livssituationer, som 

kanske inte är ett lika värdeladdat begrepp och som kanske skulle ha givit en bredare 

definition. Vi ser att vi skulle kunna få en möjlig skillnad i svarsresultaten, men att vi ändå 

fick ett intressant underlag till våra frågor, med både variationer och likheter. 

9.2. Tankar om socialsekreterares inverkan och relationer 

En ytterligare aspekt som vi i efterhand ser spela en större roll än vad vi från början trodde är 

relationens betydelse. Vi ansåg redan innan intervjuerna att det kan vara en stor skillnad i hur 

utgången i ett ärende kan bli beroende på vilken socialsekreterare som möter vilken klient och 

om frivilliga insatser kan beviljas. Men vi överraskades ändå över den omfattning som 

relationen nämns kunna påverka utgången av kontakten med socialtjänsten. Fakta från 

litteratur, intervjupersoner och egna erfarenheter säger oss att det kan vara stora skillnader 

beroende på vem man har framför sig, för att vilja bygga en förtroendefull relation. Det var 

därför intressant att se en avvikande aspekt i forskning, där strukturella faktorer framhävs som 

en förklaring till olika utgångar och att socialsekreterarens personlighet inte ska ha någon 

avsevärd inverkan. Vi anser dock att personligheten kan avgöra om du väljer att samarbeta. Vi 

vill även poängtera att egenskaper och livserfarenhet kan ha större inverkan för en relation än 

att enbart se till enskilda aspekter som ålder, kön, klass eller etnicitet.  

43 



9.3. Vad är sanning och vad är barnets bästa 

I samband med intressekonflikter som kan finnas föräldrar emellan och mellan 

socialsekreteraren och föräldrar, ser vi risker för de utsatta barnen. Vi ser att olika faktorer 

kan påverka om ett barn får den adekvata hjälp som behövs. Är det rätt socialsekreterare som 

lyckas skapa en bra relation till föräldrarna? Hur lång är utredningens tid? Vilken insats 

beviljas? Hur ser kommunens ekonomi och samverkan ut? Därmed vill vi även lyfta aspekten 

av att alla parter har sin egen subjektiva bild av verkligheten. Vad som är sant och vad som är 

det bästa för ett barn kan skilja sig avsevärt mellan socialsekreterare, barnet själv, föräldrar 

och allmänheten. Vi anser att trots motsättningar som kan finnas i en relation, så ansvarar 

socialsekreteraren för att sträva efter ett gott samarbete och att alltid ha barnets bästa i fokus. 

Vi ser också dilemmat i vår ståndpunkt att socialsekreterare ska våga använda sin makt, vara 

medveten om den men också försöka undvika att kränka. 

9.4. Samverkan 

Samverkan mellan de olika myndigheterna nämndes som ett större problem än vad vi själva 

hade förstått. Det är skrämmande att se hur samverkan mellan olika myndigheter kan utgöra 

en avgörande faktor om utsatta barn får hjälp inom den tid de behöver. Men till detta nämndes 

även att man idag fokuserar på att underlätta samverkan genom exempelvis Barnahus. Vår 

förhoppning är en fortsatt sammanföring av olika myndigheter och insatser på liknande sätt, 

så ”maskorna i nätet” kan dras åt och bidra till ett säkrare socialt trygghetsnät kring alla barn.  

9.5. Framtidstankar 

Vi såg redan innan påbörjandet av uppsatsen att resursbrister inom olika myndigheter utgör 

ett hinder för utsatta barn i vårt samhälle, då behovet av hjälp inte alltid kan tillgodoses. Vi 

kan känna en viss frustration över detta, men också se att där finns hopp. Genom forskning 

kan man se att barnets bästa lyfts fram mer än tidigare. Vi tror också att positiva förändringar 

kan göras genom ett fortsatt kritiskt förhållningssätt och genom att föra diskussioner inom alla 

myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med utsatta barn kring vad som 

egentligen utgör barnets bästa.  

 

Avslutningsvis vill vi knyta ihop säcken genom uppsatsens titel: Varje ord är viktigt! Med 

detta vill vi framhäva vikten av att vara medveten om hur man definierar och namnger olika 

begrepp. Ett litet ord kan få en oerhört stor betydelse i ett barns liv, både positivt och negativt. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
Hej 
 
Vi är två socionomstuderande från Socialhögskolan vid Lunds universitet och vi 
ska nu i slutet av vår utbildning skriva en C-uppsats. Vårt syfte i dag ser ut som 
följande; 
 

• Syftet med uppsatsen är att studera socialsekreterares syn på utsatta 
barns behov och hur de resonerar kring val av insatser till dessa barn. 

 
Vår tanke är att intervjua ett flertal socialsekreterare som arbetar med barn- och 
ungdomsutredningar och som beviljar bistånd till barn mellan 0-18 år. Vi är 
intresserade av dina erfarenheter eftersom de utgör kärnan i vårt arbete och är 
väsentliga för vår uppsats. Medverkan i intervjun är frivillig och full anonymitet 
råder. Ur intervjuerna kommer vi att lyfta det generella som är intressant för 
uppsatsen och intervjumaterialet kommer att raderas efter avslutad 
examination.  
 
Inriktningen i detta arbete har växt fram genom en förfrågan från Stiftelsen 
Lunds Barnhem som ska ge ett ekonomiskt anslag till en redan befintlig 
verksamhet inom Skåne län.  
 
Vi kommer till er för att genomföra intervjun och vi ser gärna att intervjun 
genomförs så snart det är möjligt då vår tid för uppsatsskrivandet endast 
sträcker sig under en kortare period. Planerad intervjutid är cirka en timme. Vi 
önskar att ni kontaktar någon av oss så fort som möjligt så att vi kan boka in en 
tid för intervju. 
 
Vi ser fram emot fortsatt kontakt, tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Irina Svensson  tel: XXX-XXXXXXx 
    
 
Anne-Mari Tuorila  tel: XXX-XXXXXXx 
    
Handledare  
Maria Bangura Arvidsson tel: XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Utbildning? 
• Tidigare arbetserfarenhet? 
• Hur lång erfarenhet har du av arbetet med barn och 

ungdomsutredningar? 
 
 
Barns behov 

• Vad innebär definitionen utsatta barn för dig? 
• Vilka behov anser du att utsatta barn har? Vad är viktigt i arbetet 

med utsatta barn?  
• Finns det återkommande värdeord i samband med utredningar? 
• Hur argumenterar du inför dina beslut och vad grundas besluten på? 

 
 
Möjligheter och begränsningar 

• Vilka slags dilemman har du upplevt i samband med beslutfattandet 
om insatser? 

• Kan du se skillnader i utredningsprocessen som utgörs av lagarna 
SoL och LVU? 

• Kan du känna att en kommuns ekonomi kan påverka i valet av 
insatser och hur? 

• Vilka slags möjligheter och begränsningar kan du se i 
utredningsprocessen för att tillvarata barns bästa i enlighet med 
barnkonventionen och SoL?  

 
 
Befintliga insatser 

• Finns det insatser som du tror tillämpas mer än andra och vad är 
anledningen till detta i så fall?  

• Upplever du att det finns insatser som saknas eller kan du se brister 
i befintliga insatser i barns sociala trygghetsnät? 

• Vad utmärker en bra insats och verksamhet för dig? 
• Hur fungerar samverkan med andra myndigheter och med andra 

kollegor och vad finns det för styrkor och begränsningar? 
 
 
Trender och förändringsmöjligheter  

• Kan du se generella trender i hur man tänker kring utsatta barns 
behov och vid valet av insatser? 

• Vilka förbättringar kan du se skulle behöva göras för att få ett bättre 
trygghetsnät för de utsatta barnen?  
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