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SAMMANFATTNING 
Socialtjänstens barnavårdsutredningar har under de senaste åren varit föremål för en 
omfattande granskning från flera olika håll. Socialsekreterarnas utredningskompetens har 
ifrågasatts. Kritiken har handlat om de långa utredningstiderna, om avsaknaden av 
barnperspektiv i utredningarna, om brister i utredningsförfarandet, samt om barnens 
delaktighet. På senare tid har nya sätt att genomföra barnavårdsutredningar prövats, till följd 
av den kritik som riktats, men det saknas kunskap om hur olika utredningsmodeller upplevs 
av de berörda.  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa erfarenheter och upplevelser av två olika modeller för 
barnavårdsutredningar; lägenhetsutredning och traditionell utredning i kontorsmiljö, ur några 
föräldrars och socialsekreterares perspektiv. Uppsatsen består av två delar; en litteraturstudie 
och en intervjustudie. Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv; det postmoderna tänkandet 
och socialkonstruktionismen, kan utredningssituationen betraktas som en social konstruktion, 
där föräldrar och socialsekreterare skapar olika bilder av situationen.      
 
Utifrån intervjuer med sju föräldrar och fem socialsekreterare, som medverkat i både 
lägenhetsutredning och traditionell utredning, framkommer tre bärande moment för båda 
utredningsmodellerna; miljön, människorna och metoden. 
 
Miljön – som påverkar både föräldrar och socialsekreterare att bli mera avslappnade och gå ur 
sina vanliga roller i utredningslägenheten. På det mera formella socialkontoret bidrar miljön 
till en känsla av maktobalans eller utelämnande för klienterna och en känsla av stress och 
splittring för socialsekreterarna. 
Människorna – i lägenheten lär föräldrar, barn och socialsekreterare känna varandra och de 
blir sedda av varandra på ett mera nyanserat sätt i olika situationer, där det finns flera 
tillfällen till ”goda möten”. I kontorsmiljön skapas en mera överordnad/underordnad situation 
där socialsekreterarna upplever tidsbrist och klienterna känner sig granskade.  
Metoden – i lägenheten finns en sammanhållenhet och en slags allsidighet; familjernas liv blir 
belyst genom nätverkskartorna, genom de gemensamma aktiviteterna och den informella 
samvaron. Kunskapen om och förståelsen för familjen delas av både socialsekreterare, 
föräldrar och barn. I den traditionella utredningen i kontorsmiljön präglas arbetssättet mera av 
splittring, tidsbrist och bristande kontinuitet. 
  
 
 
 
Nyckelord: social barnavård, barnavårdsutredning, lägenhetsutredning. 
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INLEDNING 
I Sverige har föräldrarna ansvaret för sina barns välfärd och trygghet. Utgångspunkten är att 
föräldrar själva kan ge sina barn en god uppväxt. Först när ett barn far illa eller riskerar att 
fara illa på grund av föräldrarnas bristande omsorg eller övergrepp går samhället in och tar 
över ansvaret tillfälligt eller varaktigt.  

Socialnämnden har samhällets yttersta ansvar att utreda och bedöma barn som misstänks fara 
illa, samt föreslå stöd och hjälp och i vissa fall skydd. Skyldigheten att genomföra dessa 
utredningar är reglerad i socialtjänstlagen. Socialsekreterarens uppgift är att göra sig en bild 
av barnens situation och att förmedla den till socialnämnden. 

När ett barn blir föremål för en barnavårdsutredning innebär det alltid ett allvarligt 
ifrågasättande av föräldrarnas kompetens och förmåga att tillgodose barnets behov. 
Föräldrarna kan uppfatta utredningsförfarandet som en kränkning och som ett integritetsbrott, 
som kan leda till stora konsekvenser för alla inblandade. Därför är det av största vikt att 
utredningarna genomförs på ett kompetent, respektfullt och rättssäkert sätt. Uppgiften, för 
socialsekreteraren att göra sig en rättvisande bild av föräldrar och barn och för föräldrarna att 
ge en riktig bild av sig själva i en känslig utredningssituation, är svår. 

Vid familjeenheten vid Kungsholmen stadsdelsförvaltning, Stockholm, används sedan några 
år tillbaka, förutom den traditionella barnavårdsutredningen i kontorsmiljö, även en ny 
utredningsmodell, i en lägenhet där utredning av barnfamiljer genomförs. Detta är en följd av 
ett utvecklingsprojekt med syfte att genomföra barnavårdsutredningar på ett mera intensivt 
och strukturerat sätt (Ekström Sundberg 2004).  

Socialsekreterarna hade sett att familjer som utretts i socialkontorets lokaler ofta kom tillbaka 
för att utredas igen efter nya anmälningar och undrat vad detta berodde på.  Utifrån denna 
fråga och utifrån socialsekreterarnas egen yrkeserfarenhet växte beslutet fram att arbeta för att 
utföra barnavårdsutredningar på ett sätt som skulle kunna svara mot den kritik som framförts i 
forskning och från andra håll.  

Ur dessa idéer växte projektet ”Barnens Bästa - en modell för strukturerad utredning, 
dokumentation och utvärdering”. I en särskild utredningslägenhet arbetade projektet fram en 
strukturerad utredningsmodell för korta och intensiva utredningar.  

Utredningsmodellen influerades av erfarenheter från England, där försök gjorts att förbättra 
den sociala barnavården. Där liksom i Sverige har den vård som samhället erbjuder barn och 
unga i familjehem varit utsatt för omfattande kritik. Utifrån initiativ från den brittiska 
regeringen startades under 1980-talet ett omfattande forsknings och utvecklingsprogram 
gällande engelsk institutions- och familjehemsvård. Ett resultat av denna satsning var 
utvecklingen av Looking After Children System, LACS. Centralt i LACS är att barnet bedöms 
utifrån sju behovsområden. Syftet med systemet är att ge socialsekreterarna praktiska redskap 
att bedöma och följa upp insatser för barn i samhällsvård. (Department of Health 1999, 
Socialstyrelsen 2005). I Sverige driver Socialstyrelsen projektet Barns Behov i Centrum 
(BBIC), inspirerat av England och LACS. Syftet är att få fram ett färdigt system för 
utredning, planering och uppföljning att erbjuda samtliga svenska kommuner.  

Barnens Bästa-projektets utredningsmodell influerades av BBIC och av LACS. 
Utredningsmodellen kan användas både i utredningslägenhet och i mera traditionella 
utredningsmiljöer, exempelvis kontorsmiljö. Majoriteten av de familjer som deltagit i 
utredning enligt Barnens Bästa - projektets utredningsmodell har även deltagit i minst en 
traditionell utredning i kontorsmiljö. Samtliga familjer har haft en långvarig kontakt med 
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socialtjänsten innan de blev aktuella för utredning i lägenheten. Flertalet av familjeenhetens 
socialsekreterare har erfarenhet av att ha arbetat med båda dessa utredningsmodeller.  

Denna uppsats handlar om hur föräldrar och socialsekreterare beskriver sina upplevelser av 
utredningssituationen i lägenhet enligt Barnens Bästa-modellen och av en traditionell 
utredning i kontorsmiljö. Skiljer sig sätten att utreda och upplevelsen? Får socialsekreterarna 
olika bilder av familjen i de olika utredningsmodellerna? Vilken bild ger socialsekreterarna 
och föräldrarna av de olika utredningsmodellerna och av varandra? Skapas olika relationer 
dem emellan beroende på vilken utredningsmodell som används?  

Jag har valt att belysa detta både ur ett klientperspektiv med fokus på föräldrarna och ur ett 
professionellt perspektiv med fokus på socialsekreterarna. Studiens tyngdpunkt ligger något 
mer på lägenhetsutredningar än på kontorsutredningar.    

Uppsatsen har genomförts som en del i magisterprogrammet i socialt arbete vid Institutionen 
för socialt arbete, Stockholms Universitet. Jag har varit anställd vid Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning under tiden för mitt skrivande, men jag har inte haft något uppdrag för att 
skriva uppsatsen därifrån.   

 

Begrepp som används i uppsatsen 
Social barnavård är ett överordnat begrepp för den verksamhet i vilken barnavårdsutredningar 
ingår. Med social barnavård avses samhällets organiserade insatser för barn och ungdomar 
som anses fara illa eller vara i riskzonen för att fara illa 

Barn som far illa är det begrepp som används för målgruppen för den sociala barnavården. 
Det finns flera synonymer i Sverige, exempelvis utsatta barn eller barn till omsorgssviktande 
föräldrar. I engelsktalande länder använder man uttrycken abused children och neglected 
children, vilka syftar på barn som utsätts för fysiska, sexuella eller emotionella övergrepp, 
avseende det första och försummelse eller vanvård avseende det andra. Den svenska 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har 
inte definierat gruppen barn som far illa, utan det handlar om två grupper:  

-de barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av föräldrarnas handlingar eller brist 
på handlingar, det vill säga föräldrarnas bristande omsorg. 

-de barn eller vanligen tonåringar som genom sitt eget beteende utsätter sig för fara, 
exempelvis bruk av droger eller kriminalitet (Sundell & Egelund 2000, Killén 1999).  

Begreppet barnavårdsutredning används för att beskriva den process som startas av 
socialnämnden enligt socialtjänstlagen, vid misstanke om att ett barn far illa och att 
socialnämnden kan behöva ingripa till barnets stöd eller skydd. Utredningen resulterar i en 
skriftlig rapport, som också utgör ett beslutsunderlag (Sundell & Egelund 2000). 

En del utredningar avslutas utan förslag om insatser, andra med förslag om frivilliga insatser 
och ett fåtal utredningar avslutas med beslut om tvångsinsatser som föräldrarna och 
ungdomen om han/hon fyllt 15 år, inte samtycker till (Dagnå 2004).  

Med begreppet insats avses alla typer av samhällsintervention som kan bli aktuella vid social 
barnavård, exempelvis att barn placeras i familjehem, på en institution eller att en familj 
erbjuds en kontaktfamilj. En familj kan även erbjudas andra insatser, exempelvis 
familjebehandlingssamtal eller psykologhjälp (Sundell & Egelund 2000).  

Barnperspektiv; socialtjänstlagen ändrades och tillfördes 1998 ett tydligt barnperspektiv i 
flera nya bestämmelser. I socialtjänstlagens 1 kap 2 § sägs exempelvis att vid alla åtgärder 
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som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses 
varje människa under 18 år (Norström & Thunved 2004). Bestämmelsen svarar mot artikel 3 i 
FN:s barnkonvention och infördes för att stärka barnets ställning inom socialtjänstens 
område(Prop.1996/97:124). Barnperspektivet beskrivs även på s. 9, 10 och 29 i uppsatsen.        

Familjekonstellation avser de personer som den aktuella familjen definierar som sin ”familj”. 
Det kan se olika ut för olika familjemedlemmar. Det kan vara farmor, farfar, morfar, mormor, 
syskon, halvsyskon, föräldrar, förälders sambo eller särbo. 

Vårdnadshavare avser den person som har den juridiska vårdnaden om barnet, vanligen en 
förälder. En förälder kan dock vara umgänges- och boendeförälder utan att ha vårdnaden.    

Begreppet ”referenter”  avser de personer som inbjuds att berätta om barnet som utredningen 
avser och dess förälder/föräldrar. Det kan vara släktingar, vänner, professionella eller någon 
annan person som bedöms lämplig (Ekström Sundberg 2004). 

 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex avsnitt. I det första avsnittet beskriver jag anledningen till att studien 
genomförts. Därefter presenteras i det andra avsnittet ”bakgrund” kritik som framförts mot 
barnavårdsutredningar och vad vi vet om dessa i tidigare forskning. I det tredje avsnittet, 
metodavsnittet, redogör jag för hur studien är genomförd. Det fjärde avsnittet är ett 
teoriavsnitt, där det postmoderna perspektivet och socialkonstruktionismen presenteras. I det 
femte avsnittet ”resultatdelen” redovisas först vad som framkommit i litteraturstudien, 
därefter resultat av intervjuer med föräldrar och socialsekreterare, samt en analys av dessa 
resultat. I det sjätte avsnittet redovisas slutdiskussion och analys. 

 

BAKGRUND 

Vad är en barnavårdsutredning?  
Socialnämnden i kommunen har det yttersta ansvaret att utreda och bedöma barn som 
misstänks fara illa, samt föreslå stöd och hjälp och i vissa fall skydd. Socialtjänsten är den 
myndighet som har ansvar för att dessa utredningar genomförs. Skyldigheten att genomföra 
barnavårdsutredningar är reglerad i socialtjänstlagen. Utredningsarbetet utförs av 
socialsekreterare som vanligtvis har en 3,5-årig socionomutbildning från universitet eller 
högskola. Syftet är att klargöra barnets situation och att bedöma om barnet far illa, samt 
eventuellt föreslå en insats. Den juridiskt reglerade barnavårdutredningen är formell och 
består av tydligt avgränsade enheter som ska komma i en viss ordning med datainsamlingen 
först och beslutet sist. Men det räcker inte med att komma fram till ett beslut. Utrednings- och 
beslutsprocessen ska följa en viss gång, den ska dokumenteras och beslutet ska ha rationella 
motiv (Sundell & Egelund 2000). 

Beslut och bedömning 

Utredningen leder fram till en bedömning från socialsekreteraren och bedömningen ligger till 
grund för ett beslut. Både begreppen beslut och bedömning har flera innebörder. En utredning 
kan vara ett beslutsunderlag, men är inte detsamma som ett beslut om insats. Ordet beslut kan 
både betyda bedömning och beslut (Sundell & Egelund 2000). Med bedömning avses 
slutsatser som baseras på olika data, medan beslut syftar till ett val mellan olika 
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handlingsvägar. En barnavårdsutredning består egentligen av flera sammankopplade 
delutredningar som går in i varandra, enligt stegen nedan:  

1) Förhandsbedömningen: Kan informationen föranleda någon åtgärd från 
socialnämnden?  

2) Riskbedömningen: Far barnet illa, eller kan det komma att fara illa i framtiden?  

3) Vilken insats kan vara lämplig? Detta bedöms om utredningen kommit fram till att det 
finns en risk att barnet far illa eller kan komma att fara illa i framtiden.  

4) Hur bör typen av insats se ut, t.ex plats på ett behandlingshem. Ett beslut om en insats 
säkerställer dock inte att insatsen genomförs. 

5) När kan stödet till barn och föräldrar avslutas?       

 
Den juridiska regleringen av barnavårdutredningar  

Synen på hur utredningar ska genomföras har varierat sedan 1950-talet och framåt. Med 1960 
års Barnavårdslag blev utredningen viktigare i det sociala arbetet, då många beslut om bistånd 
flyttades från nämnden till tjänstemännen. Barnavårdslagen kritiserades i slutet av 60-talet för 
att den ansågs uppmuntra till utredning istället för behandling. Den tidigare 
sociallagstiftningen ersattes 1982 med Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
Socialtjänstlagen kom att betyda en ny syn på människor i behov av samhällets hjälp; en syn 
och en tilltro till människors egen förmåga att påverka sin situation (Hessle m.fl. 1996). 

År 2002 trädde en ny socialtjänstlag i kraft. Då infördes bl.a. en skyldighet för socialnämnden 
att upprätta en vårdplan när barn och unga skall vårdas utanför det egna hemmet. Rätten till 
bistånd för den enskilde ändrades och kom i princip att återgå till vad som gällde före 1998;  
rätten att överklaga genom förvaltningsbesvär skall omfatta i princip alla typer av 
biståndsbeslut (Prop. 2000/01:80).     

Socialtjänstlagen (2001:453) ålägger alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med 
barn, att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden enligt socialtjänstlagen 
14 kap 1 §. Anmälningsskyldigheten förstärktes år 2003, genom att utökas till att gälla 
”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 
och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” 
(Norström & Thunved 2004 s.215).  

Socialtjänstlagen ändrades och tillfördes 1998 ett tydligt barnperspektiv i flera nya 
bestämmelser. I SoL 1 kap. 2 § sägs att ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år” (Norström & 
Thunved 2004 s.30). Bestämmelsen svarar mot artikel 3 i FN:s barnkonvention och infördes 
för att stärka barnets ställning inom socialtjänstens område. Vad som är barnets bästa är 
relativt och betyder olika saker för olika människor, beroende på hur barnets behov uppfattas 
av dem. Begreppets innebörd förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och 
värderingar i samhället förändras (Prop.1996/97:124).  

Av propositionen framgår vidare hur principen om barnets bästa skall användas vid beslut 
som rör barn; ”Regeringen anser att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en 
bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar behöver 
analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande 
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för vilket beslut som fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas” 
(Prop.1996/97:124, s. 99).  

Principen om barnets bästa tolkas olika i SoL och LVU. När det gäller SoL tar bestämmelsen 
sikte på alla beslut som rör barn, alltså även beslut som primärt riktar sig till vuxna. 
Förhållandena är något annorlunda i LVU än i SoL. LVU reglerar enbart beslut som riktar sig 
till barn och unga, när det finns en påtaglig risk att dess hälsa och utveckling skadas. Vid 
beslut enligt LVU ska principen om barnets bästa därför vara avgörande vid alla beslut (Prop. 
2002/03:53).  

1998 infördes bestämmelsen i SoL 3 kap 5 § 2 st. om barnets rätt att komma till tals:  
”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn 
skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad”.  
Denna bestämmelse infördes även år 2003 i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU § 1. Bestämmelsen är en direkt anpassning till barnkonventionens artikel 12. Den 
tar sikte på alla beslutssituationer och åtgärder som vidtas med stöd av LVU. Den unge skall 
då ges tillfälle att uttrycka sin åsikt och bli hörd (Prop. 2002/03:53). Barnets rätt att uttrycka 
sin åsikt betyder att dess inställning skall klargöras utan att barnet för den skull sätts i svåra 
valsituationer. Barnet får inte pressas på synpunkter (Norström & Thunved 2004 ).         

Socialtjänstens utredningsansvar uttrycks i 11kap.1§ SoL, där det sägs att: ”Socialnämnden 
skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har 
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden” 
(Norström & Thunved 2004 s. 174).  Innan beslut fattas om att utredning ska inledas, bör 
prövas om den aktuella frågan gäller socialtjänstens verksamhetsområde. Det är också viktigt 
att klarlägga om ärendet initieras av en ansökan eller anmälan. Vid en ansökan bör uppgifter, 
som ska ligga till grund för ett beslut främst hämtas från den enskilde själv. En s.k. 
förhandsprövning kan leda till bedömningen att det saknas anledning att inleda utredning 
(Norström & Thunved 2004).  

Om socialnämndens bedömning istället blir att besluta att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL betyder detta vanligen i praktiken, att en socialsekreterare inleder utredning och tar 
kontakt med dem som är berörda av utredningen, exempelvis vårdnadshavarna.  

Vidare sägs i 11 kap 2 § SoL att: ”Vid en utredning om socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd eller stöd, får nämnden för bedömning av behovet av insatser, konsultera 
sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs”(Norström & Thunved 2004 s.180). Det 
gäller oberoende av föräldrarnas samtycke. Barns behov av skydd går alltså före föräldrars 
rätt till integritet (Sundell & Egelund 2000, Hessle m.fl. 1996). Här kan socialsekreteraren 
exempelvis ta kontakt med barnets förskole- eller skolpersonal, med en BVC-sköterska eller 
med någon anhörig.  

Bestämmelsen infördes 1998, bl.a för att undanröja oklarheter om socialtjänstens möjligheter 
att utan samtycke från vårdnadshavaren inhämta uppgifter från olika källor, framför allt om 
förhållandena är så alarmerande att det kan bli aktuellt med vård utom hemmet. Det får inte 
råda något tvivel om att en utredning pågår och familjen ska alltid informeras om 
socialnämndens beslut och avsikter vad gäller utredningens bedrivande. En utredning ska 
bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Socialtjänsten är skyldig att 
slutföra en påbörjad utredning, även om barnet flyttar till en annan kommun, såvida inte 
utredningen överförs till den nya kommunen (Prop. 1996/97:124). Utredningen kan förlängas 
vid särskilda skäl, exempelvis för att invänta utredning från polisen eller barn- och 
ungdomspsykiatrisk öppenvård, BUP (Norström & Thunved 2004).                        
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Hur genomförs en barnavårdsutredning? 
Det finns ingen standardiserad mall för att genomföra en barnavårdsutredning (Fridh & 
Norman 2005, Milton m.fl. 2000, Sundell & Egelund 2000). Det saknas även kriterier för hur 
barnavårdsutredningar ska genomföras. De kan se mycket olika ut vad gäller form, innehåll 
och kvalitet och detta beror på graden av specialisering vid socialkontoret, kompetensen hos 
socialsekreteraren och arbetsledningen, samt arbetsmängden. En traditionell 
barnavårdsutredning brukar bestå av ett eller flera samtal med barnets föräldrar, tillsammans 
eller var för sig, samtal med barnet och samtal med referenter, vanligt är samtal med barnets 
daghemspersonal eller lärare. Socialsekreteraren kan begära in journaler eller akter från andra 
myndigheter, t.ex. från Mödra- eller Barnhälsovården. Utifrån information från flera olika 
källor gör sedan socialsekreteraren en bedömning av barnets situation och föräldrarnas 
förmåga att tillgodose barnets behov (Fridh & Norman 2005).  

 

Barnavårdsutredningar -olika modeller 

Barnavårdsutredningar kan genomföras på olika sätt. Nedan följer en beskrivning av 
Westlund och Isaksson (2001), vilka presenterar tre olika modeller för utredningar. 

1) Den traditionella utredningen - som en informationsprövande process, 

2) Lägenhetsutredning - som en informations- och reflektionsprocess och 

3) Familjerådslag - som en mobiliseringsprocess. 

I den traditionella utredningen som en informationsprövande process prövar en eller två 
socialsekreterare om det finns behov av bistånd enligt SoL och/eller vård enligt LVU. 
Utredningen utförs i huvudsak enligt ovanstående beskrivning.  

Lägenhetsutredningen som en informations- och reflektionsprocess anser författarna 
överskrider den informationsprövande processen både vad gäller sättet att samla, bearbeta och 
tolka data samt att sammanställa utredningshandlingen. Socialsekreteraren/na går i dialog med 
varandra och klienten har en mera aktiv roll än i den informationsprövande modellen. 
Klienten/familjen deltar i möten med anmälare och andra personer i nätverket. Allt som 
kommer att stå i den slutliga, skriftliga utredningen är redan känt för klienten genom samtal. 

Utredning som mobiliseringsprocess avser enligt författarna en utredning där klientens familj, 
nätverk och omgivning i övrigt aktiveras för att hjälpa barnet/den unge. De som ska 
mobiliseras i utredningen aktiveras i olika grupper för att dessa ska komma överens om hur 
problemet ska kunna lösas. 

Milton m.fl.(2000) nämner tre olika utredningsmodeller utifrån arbetssättet i 
utredningssituationen; nätverksorienterade, informationsprövande och lösningsorienterade. 

I den nätverksorienterade modellen har utredningsarbetet ett ekologiskt perspektiv 
(Bronfenbrenner 1979). I modellen ingår det systemteoretiska tänkandet, som kan liknas vid 
processer i naturen (ekologiskt), där de enskilda organismerna är beroende av varandra. 

I den informationsprövande modellen lägger man särskilt vikten vid insamling av information 
och prövning av information. Slutdokumentationen ska vara utförlig och socialarbetaren bör 
vara källkritisk och noga analysera olika utsagor.  

Den lösningsorienterade utredningsmodellen har hämtat idéer, metoder och tankesätt från den 
lösningsorienterade korttidsterapin (de Shazer 1988, Berg 1992, Törngren 1996 i Milton.) 
Denna behandlingsform kännetecknas av att behandlaren arbetar med att försöka förstärka det 
som redan fungerar hos en familj och att få familjen att göra mer av detta.  
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Utredning vid institution  

Ytterligare en möjlighet är att genomföra en barnavårdsutredning på en s.k. 
utredningsinstitution, en utredningsform som påminner om lägenhetsutredningen, men där 
utredningen utförs av institutionspersonalen, inte av socialsekreterare inom socialtjänsten. 
Familjen bor och vistas då på institutionen ett visst antal veckor. Utredningen ska leda fram 
till en bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga.  

Sallnäs (1995) beskriver i en artikel institutionsvårdens förändrade innehåll, där 
förutsättningarna ändrats sedan socialtjänstlagens infördes 1982. Traditionell barnhemsvård 
har efterfrågats av socialtjänsten i allt mindre utsträckning och många barninstitutioner har 
alltmer kommit att inriktas på att utreda barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Sallnäs 
menar att familjers liv på en utredningsinstitution, kan beskrivas som en av institutionen 
ordnad tillvaro under till stora delar kollektiva former. Exempelvis förutsätts familjerna inta 
måltiderna med varandra och med personalen. Familjerna har inte någon privat yta att vistas 
på utöver det egna rummet. Föräldrarnas omsorgsförmåga definieras, enligt Sallnäs, utifrån 
vad man kan få fram under en institutionsvistelse, trots att den inte beskriver familjernas 
verkliga liv. Man definierar omsorgsförmågan utifrån administrativa utgångspunkter och 
utreder det som går att utreda med tillgängliga metoder.  

 
Kritik mot barnavårdsutredningar 

Socialtjänstens barnavårdsutredningar har under de senaste åren varit föremål för en 
omfattande granskning från flera olika håll. Fridh och Norman (2005) menar att kritiken har 
handlat om både de långa utredningstiderna, om avsaknaden av barnperspektiv i 
utredningarna samt om brister i utredningsförfarandet. Socialsekreterarnas 
utredningskompetens har ifrågasatts. Barnavårdsutredningar har också ifrågasatts av andra 
yrkesgrupper som jurister, psykologer och barnpsykiatriker. Kritiken har i allmänna ordalag 
riktats mot alla som utför barnavårdsutredningar. Erfarna socialsekreterare har jämställts med 
nyutexaminerade. Kritik har också framförts av själva skrivandet av utredningstexter, som 
utmärks av en mängd metodiska felaktigheter och brister (Edvardsson 2003).  

Det är också vanligt att utredaren tidigt skapar arbetshypoteser, exempelvis vad problemet 
beror på och hur det ska lösas. Dessa arbetshypoteser styr vilken information utredaren samlar 
in. Det är ett problem att dessa arbetshypoteser främst leder till sökande efter information som 
bekräftar den befintliga föreställningen, snarare än sökandet efter information som ifrågasätter 
dessa föreställningar (Sundell & Egelund 2000). Det finns också forskning som talar för att 
det är beslutsalternativen som styr utredningen. Det finns exempel som talar för att 
socialarbetarna först bestämmer vilken insats familjen ska få och sedan börjar utreda vad 
barnets problem består i (Egelund 1997).  

Kritik har också gällt barnens delaktighet. Socialstyrelsen (1995) konstaterar att när 
socialnämnden ansökt vid länsrätten om att omhänderta barn och ungdomar på grund av 
brister i hemmiljön (§ 2 LVU) så har barnet inte det största utrymmet i socialnämndens 
skriftliga underlag. Beskrivningar av barnet kommer i huvudsak från professionella. Studier 
har också visat att utredningarna mer handlar om föräldrarnas tillkortakommanden än analyser 
av vad som är bäst för barnet (Kommittédirektiven för Översyn av lagen 1990:52 med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU). 
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Konflikt och olika synsätt i barnärenden 
Nedan följer några författares beskrivningar av den konflikt och de synsätt som kan finnas 
mellan socialtjänsten och de familjer som blir aktuella för en barnavårdsutredning.  
 
I sin bok ”Samtal med barn i socialtjänsten”, tar barnpsykologen Övreeide (2001) upp de 
särskilda omständigheter som påverkar utredningssamtal med barn. Övreeide menar, att i 
varje familj där barnet blir aktualiserat för en barnavårdsutredning innebär det alltid stora 
psykologiska och sociala konsekvenser för dem som är direkt inblandade, och indirekt för 
dem som har relationer till de inblandade. Socialtjänstens uppgift är att undersöka och 
utvärdera barnets situation och behov. Varje handling som är riktad mot familjen gällande 
undersökning, hjälp, stöd och ingripanden, uppfattas som ett tecken på att familjens resurser 
inte räcker till för barnens behov, säger Övreeide. Så kommer det också att uppfattas av 
föräldrar och omgivning. Författaren menar att detta kommer att innebära att ”relationen 
mellan det offentliga och familjen blir ett system i konflikt” och att familjen kommer att 
befinna sig i ett ”ställd mot väggen-förhållande” (s.24). Vidare menar han att grunden till att 
det finns en kontakt mellan familjen och socialtjänsten är en familjemässig otillräcklighet och 
att familjen utvecklar en slags vi-andra-förståelse, vilket här betyder att familjen uppfattar att 
andra värderar dem som otillräckliga i den centrala familjeuppgiften; att ta hand om sina barn. 
Vid legitimering av socialtjänstingripanden är det lätt att förbise att kontroll från 
socialtjänsten upplevs som ett allvarligt angrepp mot föräldrars integritet och att varje 
socialtjänstärende är en dramatisk social konflikt, enligt författaren. Han menar, att om vi 
inser denna konflikt är det möjligt att ta hand om barnet mera utifrån ett helhetstänkande och 
att undvika moraliserande. Övreeide menar att moraliserande är något vi använder när vi vill 
dölja att det finns en konflikt och beskyller andra för de svårigheter som uppstår.  

I en artikel i tidskriften Socionomen diskuterar socionomen och f.d. forskningsledaren vid 
Stockholms stads FoU-verksamhet Ruth Wächter (2000) hur en utredning, som ger en 
verklighetstrogen bild av människors liv kan genomföras. Är detta möjligt, i en kontext där 
utredaren också är den som har makten att ta barnet från föräldrarna?  Författaren menar, att 
det blir problem när socialt arbete i form av stöd- och rådgivning sammanblandas med 
myndighetsutövning, och detta sker inom ramen för samma förfarande på socialkontoren. Å 
ena sidan arbetar socialtjänsten med myndighetsutövning som kräver formaliserad 
handläggning och rättsgiltiga beslut, som skydd för klienten mot den maktutövning som 
myndighetsutövning kan innebära. Å andra sidan arbetar socialtjänsten med människors 
livsproblem, vilket förutsätter ömsesidigt förtroende och fri samverkan mellan parter där 
ingen har makt över den andra. Wächter menar att det krävs sensibilitet, tvärprofessionell 
kunskap, mycket erfarenhet och skrivbegåvning utöver det vanliga för att genomföra en 
barnavårdsutredning, där det finns ett dilemma; ”det ovillkorliga kravet att fatta rätt beslut 
därför att skadorna man kan åstadkomma är irreparabla, samtidigt som det inte står i mänsklig 
makt att göra säkra förutsägelser om människors utveckling” (s.42). 
 
Enligt Stilgård och Tilander (2001), då socialsekreterare respektive samordnare i Karlstads 
kommun, tenderar offentliga och lagreglerade vårdverksamheter att präglas av en 
administrativ logik, som styr dessa verksamheter mot regeltillämpning och administrativ 
likformighet, istället för att möta familjernas behov. Utsatta familjer bör mötas på ett 
stödjande och omvårdande sätt och socialsekreterarna bör utgå från klienternas verklighet; 
”att börja där klienten är”, för att få familjens förtroende och medverkan i en 
förändringsprocess. I en administrativ utredningsprocess ska först kunskap om problem och 
behov införskaffas, sedan ska en professionell bedömning göras av vad som är lämpligast 
insats för klienten, därefter ska klienten motiveras till den insatsen och slutligen skall den 
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verkställas. Om utredningen istället ses som en process, som inte i detalj kan förutses, 
kommer familjen att få en annan roll; ett aktivt subjekt som samspelar med andra, i ömsesidig 
påverkan och ömsesidigt lärande. Den danske forskaren Uggerhöj (Uggerhöj 1996 i Stilgård 
& Tilander ), ser en tilltagande formalisering och byråkratisering i nordiskt socialt arbete, bl.a 
till följd av ekonomiska nedskärningar. Alltmer fokus på regelverk och laguppfyllelse 
försvårar ett förutsättningslöst möte med människor i kris. 

 

Barnavårdsutredningar vid Kungsholmens stadsdelsför valtning  
På familjeenheten vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning används två olika modeller för 
barnavårdsutredningar, som i det närmaste överensstämmer med Westlund och Isakssons 
(2001); den traditionella utredningen - som en informationsprövande process och 
lägenhetsutredning - som en informations- och reflektionsprocess.  

Barnens Bästa - projektet 

Lägenhetsutredningsmodellen har kommit att användas till följd av ett 
metodutvecklingsprojekt; Barnens Bästa - projektet, som genomfördes under perioden 
september 2000 till och med december 2003 vid stadsdelsförvaltningen. Utredningsmodellen 
har influerats av det engelska Looking After Children System (LACS) där barnet bedöms 
utifrån sju behovsområden. För att utredningsmaterialet skulle vara enkelt att arbeta med 
sammanfördes LACS - systemets sju behovsområden (hälsa, utbildning, familj- och 
relationer, känslo- och beteendemässig utveckling, socialt beteende, identitet och 
självständighetsförmåga) till Barnens Bästa - projektets fyra (hälsa, utbildning, familj- och 
relationer och social förmåga). Projekthandledare var Ann-Christin Cederborg; fil.dr. och 
docent vid Linköpings Universitet. Under projekttiden gick familjeenheten en 
samtalsutbildning i hennes regi (Ekström Sundberg 2004). Utbildningen handlade om att 
samtala med barn genom att använda öppna frågetekniker och inkluderade allmänna riktlinjer 
och rekommendationer för hur barn, utifrån egna förutsättningar, kan fås att berätta så korrekt 
som möjligt om sitt perspektiv på sin livssituation. Exempelvis bör ledande frågor undvikas 
(Cederborg 2000). 

I utvärderingen av Barnens Bästa - projektet framkom att majoriteten av de barn och föräldrar 
som deltagit i intensivutredning i lägenheten var positivt inställda till utredningsmodellen, 
liksom socialsekreterarna var. Föräldrarna ansåg att de fått hjälp med att klarlägga sin 
livssituation och att skapa alternativ till den. Barnen ansåg att de fått hjälp med att prata om 
det som de upplevde som svårigheter i familjen. Socialsekreterarna menade att rollen som 
myndighetsperson tonades ner och att utredning i lägenheten ger betydligt mer information 
om familjen än en traditionell utredning. Den korta och intensiva utredningstiden bidrog till 
att öka familjernas delaktighet i utredningen och deras motivation till förändring. Samtidigt 
upplevde socialsekreterarna att arbetssättet var intensivt men krävande. De beskrev 
utredningsmaterialet som tydligt och strukturerat.  

Fördelarna med att intensivutreda i lägenhet har visat sig vara flera; barn och föräldrar kan 
stanna kvar i sin hemmiljö, barnen går kvar på dagis eller i skolan och kan behålla kontakten 
med kamrater. Vid samvaron i lägenheten skapas flera olika situationer där det är möjligt för 
både barn och föräldrar att visa sina resurser. Den handläggare som är ansvarig för den familj 
som deltar i lägenhetsutredningen följer med familjen till lägenheten och arbetar med 
utredningen där. Under utredningen i lägenheten får den socialsekreterarens övriga pågående 
utredningar ligga vilande. Detta är något som diskuterats på familjeenheten och som upplevs 
som en stressfaktor av socialsekreterarna (Ekström Sundberg 2004).   
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Lägenhetsutredningen 

Lägenhetsutredningen utförs i en av stadsdelsförvaltningen hyrd lägenhet. Lägenheten har tre 
rum och kök och är inredd med ett vardagsrum med soffgrupp och matsals/arbetsbord, ett 
lekrum för barnen och ett arbetsrum för den socialsekreterare som stadigvarande arbetar i 
lägenheten. Miljön är utformad så att den ska vara så hemlik som möjligt. Den 
socialsekreterare som är ansvarig för familjen som deltar i lägenhetsutredningen; här kallad 
”bashandläggaren”, följer med familjen till lägenheten och arbetar med utredningen där 
tillsammans med lägenhetens socialsekreterare. Under utredningen får ”bashandläggaren”, 
som annars arbetar i socialkontorets lokaler, överlåta sina övriga pågående utredningar på sin 
medhandläggare.  

Utredningsmetoden i lägenheten innefattar strukturerade frågemanualer utifrån fyra 
behovsområden (se även figuren nedan). Utredningsmetoden innefattar även återkommande 
samtal med barnen; enskilt och tillsammans med föräldrarna i den hemlika miljön. 
Utredningarna pågår under cirka fyra veckor. Familjen som utreds deltar måndag till torsdag 
kl. 9-15 och dagarna innehåller samtal utifrån frågemanualerna, måltider och samvaro. Barnen 
deltar fyra-fem dagar i lägenheten under utredningstiden. Vissa dagar avsätts tid till att ta 
emot besök av referenspersoner eller andra professionella. Vid valet av vilka referenter som 
ska bjudas in medverkar föräldrarna. Fredagarna avsätts till journalskrivning eller till att ta 
kontakt med referenspersoner.  

För att öka föräldrarnas delaktighet görs, vid utredningens start, en genomgång av den 
anmälan eller ansökan som ledde till att utredningen behövde inledas. Därefter får både barn 
och föräldrar ställa frågor vad de vill arbeta med under utredningen, utöver socialtjänstens 
frågor. Syftet med detta är att klargöra vad utredningen ska handla om, och nå en samsyn.    

Familjen får ett utredningsschema vid utredningens start och då vet de vilket behovsområde 
som de kommer att samtala om respektive dag. Ett hembesök liksom ett besök på förskolan 
eller i skolan ingår alltid. Vårdnadshavarna får oftast dagligen läsa de journalanteckningar 
som skrivits från föregående dag. Då har de också möjlighet att ställa frågor eller kommentera 
journalanteckningarna och socialsekreterarna kan bemöta reaktioner som läsning av 
journalanteckningarna kan ge. Har familjen synpunkter förs dessa vanligen in i journalen. När 
utredningssamtalen med familjen avslutats, skriver lägenhetens socialsekreterare den 
skriftliga slututredningen under en arbetsvecka. Vårdnadshavarna får samtala med 
socialsekreterarna om innehållet i den skriftliga slututredningen innan denna skickas hem till 
dem. Familjer där barnen behöver skydd är undantagna för utredning i lägenheten. 
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              Figuren illustrerar Barnens Bästa – projektets utredningsmodell. 

 

 

Den traditionella utredningen 

Den traditionella utredningen utförs vanligen av två socialsekreterare i socialkontorets 
lokaler, i en fastighet där även butiker och företag är inrymda. Besökarna tar hissen upp till 
fjärde våningsplanet och kommer till ett förhållandevis litet väntrum. Där får de anmäla sig 
till en receptionist som sitter bakom en glaslucka och sen hämtas de i väntrummet av 
respektive socialsekreterare. Samtalen genomförs antingen på en av socialsekreterarnas 
arbetsrum, vilket innehåller ett skrivbord, en bokhylla och en liten sittgrupp, eller i det större 
samtalsrum som också finns. Samtalsrummet innehåller en soffgrupp, några bokhyllor, ett 
dockskåp och lite leksaker för barnen. Det är ett enkelt men funktionellt möblemang. Det 
finns några krukväxter och tavlor och belysningen kan ändras i styrka. Samtalsrummet är ofta 
fullbokat av socialsekreterarna och räcker inte alltid till för deras och familjernas behov av 
funktionella utrymmen. Rummet används även av ekonomienhetens socialsekreterare och 
som mötesrum för båda enheterna. 

Familjeenhetens socialsekreterare träffar vanligen sina klienter en gång per vecka och 
samtalen brukar pågå mellan en till en och en halv timma, ibland längre. Hembesök och besök 
på förskolan eller i skolan är vanligt förekommande. Socialsekreterarna har oftast enskilda 
samtal med barnet, men inte alltid. Socialsekreterarna brukar också ha samtal med olika 
referenspersoner som antingen klienterna har föreslagit eller som socialsekreterarna tagit 
initiativ till att kontakta. Ibland använder sig socialsekreterarna av nätverksmöten, vilket 
innebär att man bjuder in föräldrar, släkt, vänner och övriga personer som finns runt barnet för 
att gemensamt försöka mobilisera resurser. Enligt socialtjänstlagen får utredningen pågå 
under maximalt fyra månader. På familjeenheten får klienterna alltid ta del av den slutliga 
skrivna utredningen antingen på kontoret eller per post. 

Tills för några år sedan har det saknats handbok eller manual för hur den traditionella 
utredningen ska utföras. Efter Barnens Bästa - projektet finns en kunskap, ambition och vilja 
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att alla familjeenhetens utredningar i kontorsmiljö ska genomföras utifrån projektets 
utredningsmodell, med fokus på barnets behovsområden. Arbetet med att övergå till denna 
utredningsmodell pågår kontinuerligt på familjeenheten, men tar liksom allt förändringsarbete 
tid att genomföra. Alla utredningar behöver och kan inte vara lika omfattande som en 
lägenhetsutredning, som kräver betydligt mer resurser än en traditionell utredning.  

 

Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Problemformulering 

Under senare år har nya sätt att genomföra barnavårdsutredningar prövats, till följd av den 
kritik som riktats mot utredningsförfarandet, men det saknas kunskap om hur olika 
utredningsmodeller upplevs av de berörda och vad som bidrar till upplevelsen. 
Utredningssituationen är ett tillfälle då socialsekreteraren skall bilda sig en uppfattning om 
barnets situation och förälderns förmåga att möta barnets behov. Hon eller han gör detta i ett 
sammanhang som kännetecknas av en maktobalans i förhållandet dem emellan, utifrån en 
överordnad position i förhållande till klienten. Klientens uppgift är att förmedla en bild av 
barnets tillvaro och sin egen förmåga utifrån en position där hon eller han är underordnad 
socialsekreteraren och utsatt för dennes bedömning. 

Utifrån detta väcktes mitt intresse för att undersöka hur föräldrar och socialsekreterare, som 
deltagit i respektive genomfört två olika utredningsmodeller; dels intensivutredning utförd i 
lägenhet utifrån en strukturerad utredningsmodell, dels utredning enligt s.k. traditionell 
modell i kontorsmiljö, har beskrivit dessa olika utredningsmodeller. Hur konstruerar 
föräldrarna och socialsekreterarna bilder av de olika utredningsmodellerna och av 
varandra? Skapas olika relationer dem emellan beroende på vilken utredningsmodell som 
används? Jag avser att belysa detta utifrån det postmoderna perspektivet och det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter och upplevelser av två olika modeller för 
barnavårdsutredningar, ur några föräldrars och socialsekreterares perspektiv, med fokus på 
nedanstående frågeställningar: 

  

• Hur skiljer sig de båda utredningsmodellerna ur ett klient- respektive professionellt 
perspektiv?  

 

• Vilken betydelse har miljön där utredningen genomförs?  

 

• Vilken betydelse har utredningstidens längd?     

 

• Hur ser familjernas/socialsekreterarnas roller ut i de olika utredningsmodellerna? 
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• Skiljer sig den bild socialsekreterarna och föräldrarna får av varandra i de olika 
utredningsmodellerna?  

 

• Hur beskrivs och hur upplevs metoderna i de olika utredningsmodellerna? 

      

• Hur synliggörs barnen i de olika utredningsmodellerna? 

      

• Hur beskrivs eventuella förändringar i familjen under och efter utredningstiden? 

 

Avgränsningar 

Studien avser de intervjuades beskrivningar av utredningsförfarandet och inte resultatet av 
olika utredningsmodeller. Ingen uppföljning har genomförts, gällande vad som hänt 
familjerna efter lägenhetsutredningen.  
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METOD, URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Val av metod 
Syftet med denna studie är att försöka ta reda på hur familjer och socialsekreterare beskriver 
olika utredningsmodeller; en kort och intensiv barnavårdsutredning i en särskild 
utredningslägenhet, jämfört med en barnavårdsutredning genomförd i stadsdelsförvaltningens 
kontorslokaler. Studien består av två delar; en litteraturstudie och en intervjustudie. 
Intervjustudien omfattar två delar; intervjuer med föräldrar och intervjuer med 
socialsekreterare. Litteraturstudien genomfördes för att samla kunskap om ämnet 
barnavårdsutredningar och vilka studier som hittills är genomförda.  

För att ta reda på familjernas och socialsekreterarnas egna subjektiva uppfattningar, 
erfarenheter och känslor av de båda utredningsmodellerna valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod, som ger utrymme för det individspecifika.  

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Enligt Kvale (1997) syftar den kvalitativa forskningsintervjun till att ”förstå ämnen från 
livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”(s.32). Den kvalitativa forskningsintervjun 
liknar ett vardagligt samtal, men den är tekniskt sett varken ett öppet samtal eller ett 
strukturerat frågeformulär. Intervjuaren använder en intervjuguide som kan innehålla vissa 
teman och förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut ordagrant. Den skrivna texten är 
tillsammans med bandinspelningen materialet för tolkningen. Den kvalitativa 
forskningsintervjun är ämnesorienterad. Två personer talar om ett speciellt ämne som 
intresserar dem båda. Intervjuaren försöker beskriva och tolka meningen i det som sägs och 
hur det sägs. Allmänna åsikter efterfrågas inte, utan beskrivningar av specifika situationer. 
Intervjun kan leda till nya insikter och den intervjuade kan komma att ändra sin beskrivning 
eller uppfattning av ett tema under intervjun. Olika intervjuare kan få intervjupersonen att 
beskriva samma tema olika, beroende på intervjuarens känslighet och kunskap om ämnet. De 
svar som den intervjuade ger genererar nya frågor, vilka inte går att förutsäga före själva 
intervjun. 

Jag har valt att genomföra intervjuer då jag anser att det är en bra metod att fånga enskilda 
personers subjektiva upplevelser av ett händelseförlopp. En intervju ger möjlighet att få varje 
enskild intervjupersons beskrivning på ett nyanserat och personligt sätt. Varje intervju 
innehåller intervjupersonens egen berättelse. Mycket som inte sägs med ord kan komma fram 
och komplettera det verbala i intervjun; gester, ansiktsuttryck och röstläge, vilket kan 
förmedla någonting till intervjuaren, som kan förstärka det som sägs verbalt i intervjun. En 
skicklig intervjuare kan fånga detta och använda det i sin tolkning av intervjun.  

 

Genomförande 
Litteraturstudie 

En litteraturstudie med databassökningar gällande forskning om barnavårdsutredningar, korta 
och intensiva barnavårdsutredningar och utredningsmetoder i socialt arbete med barn 
genomfördes. Litteratursökningen omfattade databaserna Libris, Artikelsök, 
Nationalencyklopedin och Academic Search Elite.  
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Sökord som användes var barnavårdsutredning, lägenhetsutredning, barnavård, child, core 
assessment, assessment, evaluation och investigation. 

Referenslistor i relevanta böcker har givit uppslag på litteratur att söka. Därtill har viss 
litteratur inhämtats från internet, exempelvis material från Department of Health i England, 
rapporter från Socialstyrelsen och information från Socialdepartementet. Stor del av 
litteraturen har lånats på flera bibliotek och en del har funnits tillgänglig vid Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning. Flera rapporter har rekvirerats, från respektive kommuns 
socialförvaltning eller FoU-enhet. Min handledare har varit behjälplig med att låna ut och ge 
förslag på litteratur. Den litteratur jag valt handlar om barnavårdsutredningar gällande barn 
och ungdom. Det finns mycket svensk litteratur som belyser barnavårdsutredningar, men inte 
lika mycket litteratur som belyser var barnavårdsutredningar genomförs, exempelvis i en 
lägenhet. Den litteratur som handlar om barnavårdsutredningar i lägenhet valde jag att ta del 
av. Jag har inte funnit någon studie som belyser klienters och socialsekreterares erfarenheter 
och upplevelser av två olika modeller av barnavårdsutredningar. Det finns relativt mycket 
engelsk litteratur om social barnavård och barnavårdsutredningar, men inte om 
lägenhetsutredningar. Där valde jag att avgränsa till en liten del av all den litteratur som 
handlar om den engelska modell för arbetet med utredningar av utsatta barnfamiljer, vilken 
inspirerat till Barnens Bästa – projektets utredningsmodell.   

  

Intervjustudie - föräldrar   

För att försöka fånga föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av att ha varit med om två 
olika modeller av barnavårdsutredningar genomfördes en intervjustudie. De frågor som min 
studie vill ha svar på kan upplevas både svåra och privata för föräldrarna att svara på. Då 
kändes det naturligt att genomföra halvstrukturerade intervjuer, som är möjliga att anpassa 
efter varje intervjupersons situation och vilja att berätta, enligt Kvale (1997). Det kändes 
också viktigt att försöka fånga varje intervjupersons beskrivning av egna upplevelser utan att 
styra alltför mycket som intervjuare. 

I valet av frågeområden i intervjuerna har jag utgått från vissa teman, mot bakgrund av dels 
hur en barnavårdsutredning ska utföras, dels utifrån det som skiljer de båda utredningssätten 
åt. Den kritik som riktats mot utförandet av barnavårdsutredningar, vilken även diskuteras i 
avsnittet ”Bakgrund”, handlar bl.a om de långa utredningstiderna, om avsaknaden av 
barnperspektiv i utredningarna, om brister i utredningsförfarandet samt om barnens 
delaktighet. Utifrån detta har jag valt följande frågeområden, som anknyter till kritiken: 
Delaktighet, utredningsfrågorna, kontakten med socialsekreterarna, synliggörandet av barnen 
och följande frågeområden som anknyter till skillnaderna i förfarandet: miljöns betydelse, 
tidsaspekten samt utredningen som förändringsprocess. Se bilaga (Frågeguide till 
föräldrarna). 

Urval  

Under projekttiden genomfördes utredningar gällande 24 barn från 15 familjekonstellationer. I 
dessa familjekonstellationer ingick sammanlagt 27 vuxna. Några av dessa var pappor eller nya 
partners till föräldrar och de medverkade i utredningen i mindre omfattning; ett enstaka samtal 
i utredningslägenheten eller ett samtal per telefon. Familjekonstellationerna kunde se mycket 
olika ut; gemensamt för dem var att de formerade sig kring de 24 barn som utreddes i 
utredningslägenheten. Tre föräldrar valdes bort på grund av psykisk instabilitet och fick inte 
något brev. Två föräldrar hade flyttat till en kommun i Norrland och två föräldrar hade 
utvandrat från Sverige, varför de inte heller fick något brev. 
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13 biologiska föräldrar och vårdnadshavare, från dessa 15 familjekonstellationer, som både 
genomgått traditionell utredning i kontorsmiljö och utredning i lägenheten fick ett brev, där de 
informerades om studien. Se bilaga (Informationsbrev till föräldrarna). 

Föräldrarna kontaktades sedan per telefon efter en tid, för att undersöka vilka som ville 
medverka i en intervju. Sju av de kontaktade föräldrarna, från sex familjekonstellationer valde 
att medverka. I en familj intervjuades båda de biologiska föräldrarna till samma barn. I övriga 
fall har enbart ensamstående mammor till de utredda barnen fått brev och intervjuats. 

Bortfall 

Bortfallet gällande föräldrarna utgjordes av sex personer från fyra familjekonstellationer. En 
vuxen svarade inte någon gång i telefon, varför mina kontaktförsök med denna person 
avslutades utan resultat. Fyra vuxna tackade uttryckligen nej till intervju och en vuxen 
saknade telefon varför jag valde att inte intervjua dessa personer.  

Genomförande  

Data insamlades genom individuella intervjuer som spelades in på band. En frågeguide  
användes och intervjuerna genomfördes som ett samtal. De föräldrar som kunde tänka sig att 
medverka i en intervju fick även en kort muntlig information i anslutning till själva 
intervjutillfället, där de fick veta vilka frågeområden som intervjun skulle handla om och 
ungefär hur lång tid den skulle ta. Ingen förälder ville att deras barn skulle medverka i 
intervju. De behövde inte motivera anledningen, utan deras svar respekterades. 

Frågorna till intervjupersonerna är ställda med ambitionen att inte styra frågorna mot någon 
särskild utredningsmodell, utan att låta intervjupersonerna själva svara, utifrån vilken av 
utredningsmodellerna de kom att tänka på under intervjuns gång. De två första intervjuerna 
med föräldrar genomfördes i utredningslägenheten. Dessa var från början tänkta som 
provintervjuer, men då intervjuerna gav mycket information användes även de för analys och 
bearbetning. De fem övriga föräldrarna fick veta att intervjun skulle genomföras genom en 
högtalartelefon. Skälet att fem intervjuer genomfördes med högtalartelefon var, att 
intervjupersonerna erbjöds detta alternativ och föredrog att bli intervjuade i sitt hem framför 
att behöva ta sig till utredningslägenheten.   

Det fanns också praktiska skäl; de fem första intervjuerna är genomförda under senare delen 
av projekttiden mellan 2000-2003. Under denna period användes utredningslägenheten även 
kvällstid för föräldrautbildningar i stadsdelsförvaltningens regi, varför det var enklare att hitta 
intervjutillfällen då intervjupersonerna vistades i sina hem. Två intervjuer genomfördes efter 
projekttiden, en på hösten 2004 och den sista på våren 2005. Detta kan sannolikt ha påverkat 
dessa båda intervjupersoners minnesbilder av utredningarna.  

Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant från banden och utskriften anonymiserades. Därefter 
analyserades materialet genom att jag läste igenom det upprepade gånger och en första grov 
sortering gjordes. Jag förde anteckningar parallellt om uppgifter som återkom i respektive 
intervju. Genom denna analys har jag sökt efter och funnit kategorier i intervjuerna, innan 
materialet sorterades i olika teman, som är i fokus i studien, dvs. hemlikhet, känsla av att bli 
utelämnad, normalisering, det goda mötet, roller, sammanhållenhet, förändring och 
arbetsmetoder. Därefter har dessa olika teman analyserats och bearbetats. Resultaten har 
analyserats utifrån socialkonstruktionistisk teori.  
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Intervjustudie - socialsekreterare 

Intervjufrågorna till socialsekreterarna skiljer sig något från frågorna till föräldrarna. Skälet 
till detta är att intervjuerna med socialsekreterarna även är genomförda som en del av 
utvärderingen av Barnens Bästa – projektet. Fokus har här varit att belysa socialsekreterarnas 
upplevelser och erfarenheter av två olika utredningsmodeller, varför intervjuerna har 
inkluderats i denna studie. De frågeområden jag valt att använda i intervjuerna har utgått från 
vissa teman mot bakgrund av hur en barnavårdsutredning ska utföras. Den kritik som riktats 
mot utförandet av barnavårdsutredningar, vilken även diskuteras i avsnittet ”Bakgrund”, 
handlar bl.a om de långa utredningstiderna, om avsaknaden av barnperspektiv i utredningarna, 
om brister i utredningsförfarandet samt om barnens delaktighet. Utifrån detta har jag valt 
följande frågeområden, som anknyter till kritiken: Socialsekreterarnas förväntningar på att 
arbeta i utredningslägenheten, arbetets organisering, socialsekreterarnas upplevelser av de 
båda utredningsmodellerna, deras förhållningssätt till klienterna och utredningsmaterialets 
användbarhet. Se bilaga (Frågeområden i samtal med socialsekreterare). 

Urval  

De åtta socialsekreterare som hade genomfört minst en utredning i lägenheten och minst en i 
socialkontorets lokaler tillfrågades under projekttiden om de ville medverka i en intervju 
gällande de båda utredningsmodellerna.   

Bortfall  

Bortfallet gällande socialsekreterarna utgjordes av tre personer. Skälet att inte samtliga åtta 
socialsekreterare, som genomfört minst en utredning i lägenheten och minst en i 
socialkontorets lokaler intervjuades, var tidsbrist. 

Genomförande av intervjuer 

Data insamlades genom individuella intervjuer som spelades in på band. Socialsekreterarna 
intervjuades i utredningslägenheten under projekttiden. Intervjuerna utgick från olika 
frågeområden och genomfördes som ett samtal.  

Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant från banden och utskriften anonymiserades. Därefter 
analyserades materialet genom att jag läste igenom det upprepade gånger och en första grov 
sortering gjordes. Jag förde anteckningar parallellt om uppgifter som återkom i respektive 
intervju. Genom denna analys har jag sökt efter och funnit kategorier i intervjuerna, innan 
materialet sorterades i olika teman, som är i fokus i studien, dvs. hemlikhet, formellt, 
normalisering, det goda mötet, roller, sammanhållenhet, förändring och arbetsmetoder. 
Därefter har dessa olika teman analyserats och bearbetats. Resultaten har analyserats utifrån 
socialkonstruktionistisk teori.  

 

Validitet och reliabilitet/materialets begränsningar 

Kvale (1997) diskuterar begreppet validitet, vilket innebär om en undersökning undersöker 
vad som var avsett att undersökas. Enligt det positivistiska förhållningssättet begränsar sig 
vetenskaplig validitet till gjorda mätningar. Enligt kvalitativ metod och ett postmodernt 
sammanhang betraktas inte längre kunskap som en spegling av verkligheten utan som en 
social konstruktion av verkligheten. Kvale menar att validering blir undersökningen: ständig 
kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av resultaten. För att avgöra om en metod 
undersöker vad den avser att undersöka krävs en teoretisk föreställning om vad som 
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undersöks. Kvale menar vidare att validiteten i en undersökning är något som måste beaktas i 
varje steg under hela processen och att den är beroende av forskarens hantverksskicklighet. 

Reliabilitet handlar enligt Kvale om intervjuarens tillförlitlighet, t.ex. om ledande frågor 
ställs, vilket kommer att påverka intervjusvaren. Reliabilitet kan också handla om vem som 
skriver ut svaren. Utskriften av en intervju är en konstruktion; av en muntlig 
kommunikationsform har det blivit en skriftlig. Varje utskrift från ett sammanhang till ett 
annat innebär att den som skriver ut intervjun måste göra bedömningar och avgöranden. 

Mitt material grundar sig på intervjupersonernas berättelser. Min studie efterfrågar kunskap 
om dessa personers upplevelser och därför är de själva lämpade att ge denna information. Sju 
intervjuer med föräldrar och fem intervjuer med socialsekreterare ger inte utrymme för några 
långtgående generaliseringar, men de utgör exempel på hur familjer och socialsekreterare kan 
uppleva två olika modeller av barnavårdsutredningar. De personer som inte ville delta i min 
studie kan ha haft helt andra tankar och upplevelser, som jag inte kommer att kunna ta del av. 
Dock svarar mina intervjuer godtagbart mot syftet att söka ökad kunskap om dessa personers 
upplevelser att ha varit med om två olika modeller av barnavårdsutredningar. När jag 
har tolkat intervjusvaren har jag kontrollerat och ifrågasatt mina tolkningar av svaren och 
använt studiens teoretiska perspektiv i tolkningsarbetet, vilket bör ge en hög validitet 

 

Författarens förförståelse  

Då jag arbetade som projektledare för Barnens Bästa – projektet vid Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning väcktes många tankar kring barnavårdsutredningar och hur de kan 
genomföras. Främst var jag intresserad av att undersöka om det finns skillnader i olika sätt att 
genomföra barnavårdsutredningar, ur familjernas perspektiv. Jag hade själv genomfört 
barnavårdsutredningar både enligt s.k. traditionell modell i kontorsmiljö och i 
stadsdelsförvaltningens utredningslägenhet utifrån projektets strukturerade utredningsmodell.  

Enligt Kvale (1997) kan det finnas en risk med att vara bekant med undersökningsområdet. 
Det kan göra att man omedvetet ställer ledande frågor. Mina erfarenheter av att ha arbetat som 
projektledare kan ha påverkat min syn på utredningsmodellen i lägenheten. Jag har inte läst 
någon av de utredningar som berör familjerna, förutom en, enligt nedan. Jag hade inte 
kännedom om de föräldrar jag intervjuade, mer än till namnet, förutom en mamma. Den 
mamman kände jag något, sedan en tidigare utredning gällande hennes barn.  När jag 
genomfört intervjuerna har jag medvetet försökt att bara använda öppet ställda frågor till mina 
intervjupersoner, för att inte styra deras svar i riktning mot någon av utredningsmodellerna.   
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TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 
Nedan följer ett avsnitt om de teorier för tolkning av intervjuerna, som använts i studien. Först 
beskrivs det kvalitativa perspektivet och det postmoderna perspektivet. Sedan följer två 
avsnitt om den socialkonstruktionistiska teorin och slutligen ett avsnitt om teori kring 
begreppen hemlikhet och det goda mötet. 

 

Det kvalitativa perspektivet 

Inom forskningen är ett alternativ till det traditionella förhållningssättet, där man betraktar den 
omgivande verkligheten som mer eller mindre objektiv, att istället se den subjektivt. Då är 
verkligheten en individuell, social och kulturell konstruktion. Forskaren intresserar sig för att 
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Inom den 
naturvetenskapliga traditionen observerar, registrerar och ”mäter” forskaren en mer eller 
mindre given verklighet (Backman 1998).  

Jag har valt detta alternativa teoretiska perspektiv för att analysera min undersökning. Det 
stämmer överens med min bild av att det som sker i det sociala arbetets verksamhet är en följd 
av den verklighet som vi alla lever i och att den verkligheten är en konstruktion av det som 
människor ser och uppfattar. Olika människor ser och uppfattar denna verklighet på olika sätt, 
beroende på vem individen är, vad han eller hon ser och i vilket sammanhang iakttagelserna 
sker. Jag har kommit att betrakta det som sker i processen i en barnavårdsutredning utifrån 
den socialkonstruktionistiska teorin. Utifrån denna kan en barnavårdsutredning då betraktas 
som en social konstruktion, enligt nedan.  

 

Det postmoderna perspektivet 

Kvale (1997) presenterar det postmoderna perspektivet, som ett tema som är centralt i den 
kvalitativa forskningsintervjun. Enligt författaren innebär ett postmodernt perspektiv att 
koncentrera sig på det inbördes förhållandet i intervjun, på den sociala konstruktionen av 
verkligheten i intervjun och intervjuns språkliga och interaktiva aspekter. Vidare framhäver 
ett postmodernt perspektiv de berättelser som konstrueras genom intervjun.  

Det postmoderna perspektivet innebär följande: 

• Istället för en linjärt orsaks - verkan perspektiv (varför?) orienterar man mot ett 
nutidsorienterat helhetsperspektiv (vad?).  

• Betydelser, mönster, berättelser och diagnostiska kategorier är biprodukter av 
mänskliga relationer och kommunikativa interaktioner vilket innebär en omprövning 
av idén om självet. 

• Kunskap betraktas inte som en objektiv sanning utan mera som en föränderlig 
kommunikativ och relationell sanning.  

Klienten i ett postmodernt sammanhang blir deltagande och medverkande som den expert han 
är på sitt eget liv (Anderson 2002, Löwenborg & Nilsson 2002). Synsättet öppnar för en 
samverkande relation och en process, där socialsekreteraren är ansvarig för att skapa en dialog 
dem emellan. Denna process är beroende av allas bidrag och kreativitet. Socialsekreteraren 
har inget monopol på "sanningen". Klienten är expert på sin egen berättelse, på sina 
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erfarenheter och kunskaper. Socialsekreterarens uppgift är att lyfta fram det möjliga i 
samtalet.  

Det postmoderna perspektivet kan anknytas till ett utredande samtal eller intervju i en 
barnavårdsutredning, genom att socialsekreteraren skapar en dialog med klienten och 
förmedlar att det är klientens egen berättelse som är i fokus; klientens bild eller konstruktion 
av verkligheten. Om socialsekreterarens konstruktion av verkligheten överensstämmer med 
klientens, kan en samsyn av situationen uppnås. 

 

Den socialkonstruktionistiska teorin och barnavårdsutredningar   

Min intervjustudie beskriver utredningsprocessen ur föräldrarnas och socialsekreterarnas 
perspektiv. En utredning kan beskrivas som just en process där det som sker är ett resultat av 
ett samspel mellan utredare (här socialsekreterare) och de personer/klienter som är föremål för 
utredningen, här ett antal familjer. Oavsett innehållet och utgången i utredningen så uppstår 
något i den relation som skapas mellan utredare och klienter under processens gång. Jag har 
valt att försöka förstå intervjupersonerna i studien utifrån det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som teoriram.   

Social konstruktionism härleds ofta till sociologerna Berger och Luckmann (Berger & 
Luckmann 2003) som väckte tanken på ett samband mellan individuellt perspektiv och social 
process och därmed en mängd möjliga tolkningar och kunskapens, inklusive 
självkännedomens, sociala natur (Anderson 2002). 

Den socialkonstruktionistiska teorin ryms inom det postmodernistiska tänkandet. Med denna 
postmodernistiska utgångspunkt förnekas tanken på en objektiv och entydig verklighet som 
existerar oberoende av våra föreställningar. Istället intresserar man sig för verklighetens 
mångtydighet. I postmodern tradition flyttas fokus från verklighetsavspegling till 
verklighetskonstruktion. Kunskap ses som en ömsesidig konstruktion och en produkt av 
socialt utbyte. Betoningen ligger på kunskapens relationella natur och språkets natur. Kunskap 
är inte något slutgiltigt, utan hela tiden i förändring och styrd av hur vi konstruerar världen. I 
detta perspektiv är sanningar, idéer och självbilder resultat av mänskliga relationer. ”Social 
konstruktionism betonar den interaktionella och gemensamma kontexten som 
meningsskapare…” (Anderson 2002).   

Friis (2003 s. 26-27) sammanfattar i sin avhandling det socialkonstruktionistiska 
angreppssättet under fyra filosofiska premisser: 

1. En kritisk inställning till självklar (förgivettagen) kunskap. Social konstruktionism söker 
inte efter objektiv ”sann” kunskap. All kunskap är beroende av våra perspektiv och våra 
intressen. Därför är det viktigt att forskaren (utredaren, min kommentar) söker redogöra för 
var han eller hon står i förhållande till sitt undersökningsområde. 

2. Det sätt som vi förstår och kategoriserar verkligheten på är en produkt av historiskt och 
kulturellt specifika föreställningar om världen. Författaren menar att vi inte skall tro att våra 
sätt att förstå måste vara bättre i betydelsen av mer sanna än andra sätt.  

3. Kunskap produceras och upprätthålls i sociala processer. Hur vi förstår världen är ett 
resultat av vardaglig interaktion mellan människor. ”Sanning” är en produkt av sociala 
processer och ständigt pågående interaktion mellan människor. Alla former av social 
interaktion, främst de språkliga, är intressant för socialkonstruktionismen. 

4. Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Våra handlingsmönster 
förutsätter olika former av kunskap. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala 
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handlingar.  I en viss bestämd världsbild framstår vissa former av handlingar som normala 
medan andra former av handlingar framstår som otänkbara eller oacceptabla. 

Jag menar att dessa fyra premisser är applicerbara på utredningsförfarandet i en 
barnavårdsutredning. Utredningssituationen skulle kunna betraktas som en social konstruktion 
och ”forskaren” i premiss nr. 1 ovan skulle kunna betraktas som utredaren/socialsekreteraren i 
en utredning. Socialsekreterarens perspektiv och sociala världsbild kommer att påverka 
innehållet och utgången i utredningen, liksom interaktionen mellan socialsekreteraren och den 
familj som utreds. Vad har socialsekreteraren för teorier och föreställningar om socialt arbete 
att utgå ifrån? Vad anser socialsekreteraren är acceptabelt eller inte när det gäller villkoren för 
hur barn i vårt samhälle bör ha det? Vad är ”normalt” eller ”inte normalt?” 

Olika handlingar betraktas som normala eller oacceptabla beroende på olika sociala 
världsbilder. Exempelvis framstår vissa handlingar som normala i vår västerländska kultur 
men otänkbara i en annan kultur.  

Den socialkonstruktionistiska teorin och motivationsrelationen  

Revstedt (1995) menar att den mest grundläggande förutsättningen för att motivera en annan 
människa till någon form av förändring är själva relationen mellan motivationsarbetare (eller 
socialarbetare, min kommentar) och klient. Revstedt menar att i motivationsrelationen mellan 
socialarbetaren och klienten bör socialarbetaren kunna förmedla engagemang, hopp, tilltro, 
aktning, förståelse och ärlighet. Detta resonemang skulle kunna kopplas till det 
socialkonstruktionistiska perspektivet; att betrakta sanningar och idéer som ett resultat av 
mänskliga relationer. Hur relationen ser ut mellan två personer, exempelvis socialsekreteraren 
och en förälder, vars familj genomgår en barnavårdsutredning, kommer att prägla 
utredningen. Socialsekreterarens sociala världsbild och föreställningar om verkligheten 
liksom hennes teorier och föreställningar om socialt arbete kommer att påverka utformningen 
och utgången av utredningen, liksom den familj som är under utredning.  

Familjemedlemmarnas olika sociala världsbilder och föreställningar om verkligheten kommer 
också att påverka utredningen och den process som en utredning innebär.  

Även Morén (1996) betonar den goda relationen mellan socialarbetaren och klienten som 
grundläggande i socialt arbete. Morén menar att för att uppnå en god relation, måste följande 
prägla det sociala arbetet: närhet, respektfullhet, ömsesidighet och ickemoraliserande. 

 

Begreppen hemlikhet och det goda mötet 

I min studie har jag även valt att lägga ett teoretiskt perspektiv på begreppen hemlikhet och 
det goda mötet. Dessa båda begrepp genomsyrar både intervjuerna med föräldrarna och 
socialsekreterarna.  

Hemlikhet 

Vad är hemlikhet? Vad gör att en miljö uppfattas som hemlik? När jag sökt efter ”hemlikhet” 
på Internet framgår att det som i huvudsak skrivits om hemlikhet handlar om äldrevården och 
hur försök till att skapa en hemlik miljö görs där. Exempelvis framgår av Lundgren (2003) 
som skrivit om hemlikhet inom äldrevården, att få äldre känner igen sig i den inredningsstil 
som är vanlig i svenska äldreboenden; kopparbunkar, spinnrockar och rosa sidenblommor. 
Inredningsstilen motiveras med att de äldre känner sig trygga i en miljö som uppfattas som 
hemlik och omgivningen har ofta en idé om att de boende har haft den här typen av föremål i 
sina egna hem. Lundgren (2003) menar att man bortser från individuella faktorer som smak, 
klass och intressen. Alla äldre har inte samma inredningssmak bara för att de är gamla, enligt 
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Lundgren. I en studie gällande vårdares uppfattning om kompetens gällande vården av 
demenssjuka redogör Lundberg (2002) för betydelsen av en hemlik miljö; om vårdarna lyckas 
skapa en hemlik miljö skapas en familjär känsla som bekräftar både vårdtagarnas positiva och 
negativa karaktärsdrag.     

Det goda mötet 

Vad kännetecknar ett gott möte? Dahl m.fl.(1980) har skrivit om att se och bli sedd inom 
familjebehandling i socialvården. ”Det som försvårar möjligheterna att få kontakt och att 
vinna klienternas förtroende utgörs bl.a av det faktum att man är anställd av socialvården och 
allt vad den representerar i form av kontroll, tvång och myndighetsutövning. Kontakten och 
relationen man som socialarbetare har till hjälpsökande människor kännetecknas av ett över- 
och ett underläge i förhållande till varandra. Uttryckt i organisatoriska termer är relationen 
vertikal. Motsatsen är den horisontala relationen, dvs en relation som bygger på jämlikhet och 
ömsesidighet. En ömsesidighet som uppstår ur frivillighet och som innebär att de inblandade 
parterna kan ge och ta utifrån likartade förhållanden. En sådan relation omöjliggörs av att man 
som socialarbetare har ett tjänstemannaansvar, dvs. en samhällskontrollerande funktion” 
(s.44).  

Även Lundberg (2002) skriver om relationens betydelse för att skapa ett gott möte i ovan 
nämnda studie: ”Relationen med den unika människan är basen för att få sin mänsklighet 
bekräftad och att kunna bibehålla sitt oberoende så långt det är möjligt. Med en relation som 
utgångspunkt sätter vårdaren lättare fokus på det friska hos personen vilket gör att vårdaren 
tar hänsyn till den demente personen i deras eget livssammanhang och försöker befrämja 
deras egna förmågor” (s.22).  

Är det hemlikheten i utredningslägenheten som bidrar till att skapa ”det goda mötet” eller är 
det relationen med socialsekreterarna? Är det den sammanhållna processen i 
lägenhetsutredningen eller är det något annat? Är det kanske den hemlagade maten? Är det 
möjligt att uppnå ”det goda mötet” i en traditionell utredning som genomförs i kontorsmiljö? 
Dessa frågor har jag försökt att besvara under arbetet med denna studie, vilket redovisas under 
avsnittet ”Diskussion”. 
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RESULTAT 

Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien har varit att ge en översikt över kunskapsläget, huvudsakligen i 
Sverige.  

Detta avsnitt inleds med delar av den kritik som finns mot social barnavård, vari ämnet 
barnavårdsutredningar ingår. Därefter följer ett avsnitt om barnperspektiv i utredningsarbete 
och en beskrivning av tidigare studier om barnavårdsutredningar och om 
barnavårdsutredningar i lägenhet. Slutligen följer en sammanfattning av den litteratur som 
ingår i litteraturstudien.  

 

Kritik mot social barnavård  

Socialt arbete har varit ett forskningsämne i Sverige sedan 1977. Sedan början av 1990-talet 
har barnavårdsutredningar studerats systematiskt. Forskningsintresset för 
barnavårdsutredningar är inte unikt för Sverige (Sundell & Egelund 2000). Ändå konstaterar 
författarna att kunskapsbristerna överväger den kunskap som finns inom området, trots att 
social barnavård funnits i Sverige sedan 100 år tillbaka. Författarna menar att forskningen 
med relativ säkerhet visar att: 

- oenighet råder bland socialsekreterare om vilka barn som far illa och att det är till en del  
avhängigt moral, kultur och tid 

- högst hälften av de barn som misstänks fara illa anmäls till myndigheterna. 

- förhållandevis få anmälningar gäller fysiska eller sexuella övergrepp. 

- många barn som utreds kommer från familjer som kännetecknas av fattigdom och 
utanförskap. 

- endast en mindre del av de barn som utreds visar fysiska, psykiska eller emotionella tecken 
på att fara illa. 

- barn som berörs av utredningen blir inte alltid delaktiga i utredningen i den omfattning och 
på det sätt som förutsätts i svensk lagstiftning och i FN:s barnkonvention. 

- pappor och till familjen närstående personer kontaktas sällan under utredningen. 

- ungefär varannan utredning avslutas utan insats. Detta kan tolkas som att de som aktualiserar 
en barnavårdsutredning (bl.a föräldrar och allmänhet) har en annan bild än lagstiftare och 
socialarbetare av vilka barn som far illa. 

- minst 1,5 % av alla barn i Sverige blir varje år föremål för insatser från den sociala 
barnavården. 

- med några få undantag liknar situationen i Sverige den i andra länder. 

Svensk social barnavård präglas också av bristande överblick, vilket innebär att den offentliga 
kunskapen om den sociala barnavårdens omfattning och handläggning är begränsad (Sundell 
& Egelund 2000).  

Regeringen har i olika sammanhang uppmärksammats på ett antal brister och utvecklings-
behov inom den sociala barn- och ungdomsvården. En parlamentarisk kommitté tillsattes år 
2003 för att ta fram ett underlag till en nationell handlingsplan för den sociala barn- och 
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ungdomsvården. Utredningen hade i uppdrag att genomföra en samlad analys av den 
nuvarande sociala barn- och ungdomsvårdens mål, innehåll, resultat och organisation.  

Utifrån denna analys har utredningen föreslagit förändringar i målens innehåll och utformning 
samt hur vården bäst bör organiseras för att kunna uppnå dessa mål. Utredningen har även 
angivit hur kompetens och kvalitet inom området ska bibehållas och utvecklas. Uppdraget 
redovisades hösten 2005 under namnet ”Källan till en chans”, SOU 2005:81. Vad gäller 
barnavårdsutredningar sägs att det är ett grundläggande krav att barnet alltid ska komma till 
tals i utredningen, att barnets behov ska tydliggöras i utredningen och att utredningen bör ta in 
uppgifter från exempelvis förskola, skola, barnavårdscentral eller andra verksamheter där 
barnet kan befinna sig. Vidare föreslås att alla förslag på insatser ska tydliggöras i en 
vårdplan, vilken bör kompletteras med en behandlingsplan. Vårdinsatser ska följas upp 
regelbundet av socialtjänsten (Socialdepartementet 2005).   

 

Barnperspektiv i utredningsarbete  

Förenta Nationernas barnkonvention, artikel 12, har lyfts in i socialtjänstlagen och säger att 
barnets inställning så långt möjligt ska klarläggas och att hänsyn ska tas till barnets vilja med 
beaktande av dess ålder och mognad (3 kap. 5 § 2:a st.).  

Barnkonventionens syn att barnet är tillräckligt kompetent för att medverka i beslut som rör 
det har också fått genomslag i lagstiftningen (Länsstyrelsen i Stockholms län 2002). Ett 
exempel på detta finns i socialtjänstlagen från 1982, där det som tidigare nämnts, framgår att 
när åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap.2§ 
SoL). Detta ingår i de s.k. portalparagrafen, som rör socialtjänstens mål.  

FN:s barnkonvention kan ses som en internationell ansträngning för att ge barn ökad status i 
ärenden som rör dem. Sverige har raticifierat FN:s barnkonvention, vilket innebär en ambition 
att dess regleringar ska finnas med i alla beslut som rör barn. Samhällsambitionen är att sätta 
barnets perspektiv i fokus vid utredningsarbeten där barn berörs. Begreppet barnperspektiv 
ska utgå från en respekt för barnets människovärde och integritet och barnet ska betraktas som 
expert på sin egen situation. Detta innebär också att den vuxne ska synliggöra och sträva efter 
att förstå barnet och när åtgärder måste vidtas ska de utgå från barnets bästa. Bedömningar om 
vad som är barnets bästa bör utgå från att man talat med det berörda barnet (SOU 1997:116 i 
Cederborg 2000).   

Begränsat barnsperspektiv – tänkbara orsaker  

Att det råder ett begränsat barnperspektiv i socialtjänstens utredningsarbete är ett komplext 
problem och kan bero på olika faktorer, enligt Cederborg (2000). En faktor är bristande 
kunskaper hos utredaren och inom organisationen och en annan faktor är att barn har låg 
status i vårt samhälle, framför allt de som kan tänkas vara utsatta i någon bemärkelse. Därmed 
kan deras kompetens att berätta komma att undervärderas, vilket kan försvåra för 
socialtjänsten att förändra dessa barns situation. Andra skäl till bristerna kan vara 1) att det 
finns en rädsla inom socialtjänsten att barnet, vid en eventuell placering, säger att det inte vill 
flytta, 2) att socialsekreteraren anser att barn inte ska behöva berätta för att undgå risken att 
hamna i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna och socialtjänsten genom att berätta, eller 3) 
att socialsekreteraren känner osäkerhet inför hur den information barnet lämnar ska hanteras.  
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Tidigare studier om barnavårdsutredningar 
I en studie om intervjuer av 20 barn mellan 5-19 år, som omhändertogs enligt LVU under åren 
1994-1998 fick barnen berätta om socialtjänstens agerande i samband med utredningen och 
efteråt. Studien visar att barnen inte känt sig delaktiga i utredningsprocessen och att de 
uppfattar att de inte blev intervjuade om sin livssituation på ett för dem tillfredsställande sätt. 
Av de 20 barnen i studien anser exempelvis 14 ha blivit uteslutna från aktivt deltagande i 
utredningar om deras utsatthet. De säger att de inte har räknats med som samtalspartners. Av 
de 20 barnen berättade 10 att de inte känt sig informerade om vad som skulle hända dem 
sedan socialtjänsten bestämt att de skulle placeras (Cederborg & Karlsson 2000). 

Länsstyrelsen i Stockholms Län har sedan 1998 granskat barnavårdsutredningar, för att se hur 
bestämmelserna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals tillämpas. Den kritik som 
framkommit består i att utredningarna inte har tillräckligt god kvalitet. Exempelvis belyses 
inte barnets situation tillräckligt väl, exempelvis vad det gäller situationen i skolan, den 
fysiska hälsan, barnets känslo- och beteendemässiga utveckling liksom relationer till 
föräldrar, kamrater och andra närstående. Barnet har inte alltid fått komma till tals. En 
beskrivning av pappans föräldraförmåga saknas ofta. Länsstyrelsen anser att utredningarna 
blivit bättre sedan 1998, bl.a genom att både barnens förhållanden och föräldrarnas förmåga 
är bättre belysta. Men Länsstyrelsen anser att utredningarna behöver förstärkas ytterligare för 
att höja barnets rättssäkerhet. Ett sätt att göra detta är att låta barnet komma till tals, helst flera 
gånger och helst i enrum med socialsekreteraren (Länsstyrelsen i Stockholms Län 2002). 

Enligt Milton m.fl.(2000) har socialt utredningsarbete med barnfamiljer kritiserats för 
bristfälligt utförande. Kritiken har kommit från såväl forskare som offentliga utredningar. Den 
har bland annat handlat om att utredningarna tar för lång tid, att de brister i saklighet och 
opartiskhet, att de barn som utredningarna gäller inte kontaktas och att utredningarna inte 
förmår klarlägga klienternas behov av stöd och hjälp. Dokumentationen som ligger till grund 
för utredningarna har också kritiserats för att vara bristfällig. I studien jämförs, beskrivs och 
analyseras olika modeller för utredningar. Studien redovisar också hur socialarbetare från sex 
svenska kommuner valde att i fiktiva ärenden ta ställning till hur man skulle agera avseende 
förhandsbedömning, utredning, stöd och placering. Studien visar att det var stora variationer 
både mellan verksamheterna och mellan socialarbetarna i respektive verksamhet.  För klienten 
innebär detta att utredningen kan bli olika utförd beroende på var i landet denne bor och till 
vilken socialarbetare klienten kommer. 

Rasmusson (2004) har gjort en studie som fokuserar 15 socialsekreterares arbete med 38 
barnavårdsutredningar enligt BBIC. Studien visar att de sju behovsområdena hälsa, 
utbildning, familj och relationer, känslo- och beteendemässig utveckling, socialt beteende, 
identitet och självständighetsförmåga beaktats i utredningarna och att ett tydligt 
barnperspektiv beaktats genom att de flesta barn som utretts fått komma till tals. 
Socialsekreterarna hade varierande uppfattningar om att arbeta med BBIC i praktiken. 
Författaren gör bedömningen att utvecklingsarbetet med BBIC är på god väg att motsvara sina 
syften i praktiken, dvs. att stärka barnets ställning i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter och socialtjänstlagen, att skapa struktur och att bidra till ökad kvalitet och 
rättssäkerhet i arbetet med barnavårdsutredningar. 

Cleaver och Walker (2004) visar i en studie gällande implementeringen av the Framework for 
the Assessment of Children in need and their Families (en modell för arbetet med utredningar 
av utsatta barnfamiljer) i 24 engelska kommuner, att de flesta kommuner hade svårigheter 
med organisatoriska förändringar, att rekrytera och behålla personal samt med dålig IT-
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anpassning, men trots detta har systemet skapat en bas för att stärka barnens och familjernas 
delaktighet i utredningsprocessen. 

 

Tidigare studier om barnavårdsutredningar i lägenhet 

Olika svenska kommuner började utveckla metoder för att genomföra barnavårdsutredningar i 
lägenhet under mitten och slutet på 1990-talet, som ett alternativ till mera s.k. traditionella 
utredningar eller till att placera barn och föräldrar på utredningsinstitution. 

Dagnå (2004) refererar till några av de kommuner som började arbeta med 
lägenhetsutredningar; Visby kommun, Haninge och Huddinge kommuner. 

Visby kommun började arbeta med utredningslägenhet 1992. Utredningarna skulle 
genomföras under fyra veckor, med en stationerad socialsekreterare och den ordinarie 
socialsekreteraren. En utvärdering visar att de föräldrar och socialsekreterare som intervjuats 
var positivt inställda, även om utredningstiden också upplevts som påfrestande. 
Socialsekreterarna menade att de fått mer positivt engagemang i barnen och att det blev lättare 
att motivera föräldrar till de åtgärder som föreslogs. Samtidigt ansåg de att det var svårt att 
hinna med andra utredningar parallellt (Björnsson 1996). 

Enligt Dagnå (2004) gjordes ett försök 1993 med en utredningslägenhet i kommundelen 
Skogås i Huddinge, där verksamheten lades ner redan efter ett par år. Lärdomen var att 
verksamheten bör förankras på socialkontoret och att handläggande socialsekreterare bör följa 
med och arbeta i lägenheten, vilket inte gjordes i Skogås. 

Samma författare redogör även för en verksamhet, som byggdes upp under 1998 i Huddinge 
kommun: ”utredningsenheten”. Denna enhet förfogade över utredningslägenheter och stod för 
rekrytering av familjehem/jourhem samt upphandling av HVB-hem. Utvärderingen av detta 
projekt visar att projektet minskade kostnaderna för utredningsarbete och rekrytering av 
familjehem. Socialsekreterarna beskriver att de lärt sig nya metoder i arbetet och att de fått se 
familjens styrkor och svagheter på ett annat sätt i utredningslägenheten. De har också uttryckt 
att de av tidsskäl haft svårt att lämna socialkontoret för att följa med en familj för utredning i 
lägenheten. 

I Umeå har socialtjänsten åren 1998-99 i samarbete med Umeå Universitet genomfört 
utvecklingsprojektet ”Klara” som handlade om att bedriva barnavårdsutredningar i lägenhet. 
Projektrapporten beskriver arbetsmodellen i lägenheten och den process av att lära sig 
metodiken som socialsekreterarna genomgick. Målen för projektet var att familjerna skulle bli 
delaktiga i utredningarna, att socialsekreterarna skulle kunna göra bättre bedömningar, att 
korta utredningstiden och att nå ett bättre samarbete med samverkanspartners som BUP, BVC 
m.fl. 

Fyra utredningar genomfördes i Klara-projektet. Utredningstiden varierade mellan tre och tio 
veckor. Sju föräldrar har intervjuats, varav sex är positiva till utredningsförfarandet och har 
känt sig delaktiga. Dessa sex föräldrar anser att de har fått hjälp under utredningstiden och att 
det inträffat positiva förändringar i familjen. Vad gäller barnens delaktighet är föräldrarna 
mera oeniga. Utvärderingen beskriver socialsekreterarnas arbetssätt som ett mindre 
traditionellt och enkelriktat utredande och mera som ett ömsesidigt och utforskande arbetssätt, 
där det förra beskrivs som en mera distanserad hållning till ”klienter” och ”ärenden” och det 
senare som ett arbetssätt baserat på en ömsesidighet, där socialsekreterare och klienter möts 
som människor (Hyvönen & Forsgren 2000). 

I Haninge kommun har man arbetat med lägenhetsutredningar sedan 1996. Erfarenheterna är 
att utredningslägenheten sparar institutionskostnader och ökar kvaliteten i 



 32 

barnavårdsutredningarna. Man försöker få föräldrarna att känna delaktighet i utredningen och 
barnen blir mera synliga. Det ges många tillfällen till samspelsobservationer (Söderman 
1999).   

Sammanfattning  
Kritiken mot social barnavård handlar bl.a om att kunskapsbristen överväger den kunskap 
som finns inom området. Det råder oenighet bland socialsekreterare om vilka barn som far illa 
och det är till en del avhängigt moral, kultur och tid. I Sverige saknas det kriterier för hur 
barnavårdsutredningar ska utföras. Ungefär varannan utredning avslutas utan insats. Med 
några få undantag liknar situationen i Sverige den i andra länder. 

Utifrån FN:s barnkonvention artikel 12, som har lyfts in i socialtjänstlagen, ska barnets 
inställning så långt som möjligt klarläggas och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande 
av dess ålder och mognad, i alla ärenden som rör barn. I barnavårdsutredningar ska alltså detta 
barnperspektiv beaktas, vilket inte alltid sker eller sker begränsat, enligt kritiken. 

Studier visar att barnets situation i utredningar inte belyses tillräckligt väl och att barnet inte 
alltid får komma till tals, att barnavårdsutredningar tar för lång tid, brister i saklighet och att 
de inte förmår klarlägga familjernas behov av stöd och hjälp, samt att dokumentationen som 
ligger till grund för utredningen är bristfällig. I Sverige pågår sedan flera år tillbaka ett 
nationellt projekt; Barns Behov i Centrum (BBIC), som leds av Socialstyrelsen, i syfte att 
stärka barnets ställning i enlighet med barnkonventionen, att skapa struktur och att bidra till 
ökad kvalitet i arbetet med barnavårdsutredningar. 

I flera studier beskrivs olika försök och projekt att arbeta med barnavårdsutredningar i 
lägenhet. Några svenska kommuner började utveckla metoder för detta arbete i mitten och 
slutet av 1990-talet. Sammantaget kan sägas att socialsekreterare och föräldrar som intervjuats 
varit positivt inställda, även om socialsekreterarna också tyckt att det varit ett krävande 
arbetssätt. Föräldrarna har tyckt att de varit delaktiga och att det skett positiva förändringar i 
familjen under eller efter utredningstiden. Socialsekreterarnas arbetssätt beskrivs som mera 
utforskande och ömsesidigt och mindre traditionellt och det blir lättare att se både starka och 
svaga sidor hos familjerna. 
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RESULTAT AV INTERVJUSTUDIER 
Detta avsnitt inleds med en översikt över intervjupersonernas familjer, dess sammansättning 
och problematik före och efter lägenhetsutredning, anledning till lägenhetsutredning, samt 
eventuella insatser före och efter lägenhetsutredning. Därefter följer en redovisning av 
intervjuerna, vilka är strukturerade utifrån de olika teman som kommit fram i bearbetning och 
analys av intervjumaterialet. 

 

Intervjuer med föräldrarna  
De sju föräldrar som har deltagit i utredningar både i utredningslägenheten och i kontorsmiljö 
skiljer sig delvis åt vad gäller bakgrund och problematik. Det familjerna har gemensamt är att 
alla har haft långvarig kontakt med socialtjänsten innan deras familj blev aktuell för utredning 
i lägenheten och alla föräldrar har innan dess varit med om minst en utredning i kontorsmiljö.  

Två föräldrar har haft en stödkontakt genom stadsdelsförvaltningens familjecentral innan 
deras familj blev aktuell för utredningslägenheten. Tre föräldrar har själva ansökt om 
socialtjänstens stöd innan deras familj aktualiserades för utredning i lägenheten. En förälder 
aktualiserades genom att hans f.d. fru ansökte om stöd i deras konflikt kring de gemensamma 
barnen. Tre föräldrars familjer har aktualiserats genom anmälningar, det vill säga någon av 
alla de yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och som har anmälningsskyldighet, 
exempelvis skolan eller polisen, har anmält oro för barnet. Familjerna till två av de föräldrar 
som ansökt om stöd tidigare har även aktualiserats för utredning i kontorsmiljön genom egen 
ansökan, det vill säga föräldrarna har begärt stöd från socialtjänsten. Familjerna till fyra av 
föräldrarna har aktualiserats för utredning i kontorsmiljö genom anmälan.  

Av de barn som deltagit i utredning, vars föräldrar intervjuats i denna studie, är det ingen som 
har blivit aktuell för vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Nedan följer en översikt över de familjer där en förälder intervjuats, som genomgått utredning 
både i utredningslägenheten och i kontorsmiljö. Familjerna beskrivs schematiskt under 
rubrikerna ”Familjesammansättning”, ”Familjens problematik före lägenhetsutredning”, 
”Insatser, utredningar mm. före lägenhetsutredning”, ”Beslut om insatser efter 
lägenhetsutredning” och ”Anledning till lägenhetsutredning”. Syftet med denna översikt är att 
försöka ge läsaren en överblick och en bild av de utredda familjernas situation, före och efter 
lägenhetsutredningen, vilka kontakter och insatser de hade haft innan lägenhetsutredningen 
och vilken fortsatt planering som skedde därefter.  Av sekretesskäl har jag uteslutit alla namn. 
Ingen uppföljning har skett med familjerna efter lägenhetsutredningen utöver vad som har 
framkommit i intervjuerna. Av översikten framgår att:  

- i samtliga familjer är föräldrarna separerade. 

- samtliga familjer har genomgått minst två utredningar i kontorsmiljö. 

- tre föräldrar har genomgått minst en vårdnadsutredning. 

- samtliga familjer har haft flera olika typer av insatser både före och efter   
lägenhetsutredningen. 

 

Anm: Den familjemedlem som är markerad i fetstil är den/de som har intervjuats. När det står 
(sep) efter respektive förälder, betyder det att de är separerade från varandra. 
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Familje-
samman-
sättning 
 

Familjens 
problematik före 
lägenhets-
utredning 

Insatser, 
utredningar mm 
före 
lägenhetsutredning 

Beslut om insatser 
efter lägenhets-
utredning 

Anledning till  
lägenhets-
utredning 

Mamma(sep)
Dotter 3år 
Son 14 år 
Dotter 16 år 
Son 18 år 
Pappa (sep)till 
3-åringen 

Mamma i behov 
av psykiatrisk 
kontakt.  
Pappa periodiskt 
alk.missbruk 
Son 18 år, 
avbrutit 
gymnasiet. 

5 utredningar enl 
SoL 11:1 
Hemvårdare 
Psyk.kontakt 
Familjebehandling 
Kontaktperson 

Kontaktfamilj för 3-
åringen. 
Kontaktperson för 16-
åringen. 
 Familjebehandling. 
 Psyk.kontakt för 
mamma. 16-åringen 
flyttade till pappa. 

Egen ansökan 
från mamman om 
vistelse på 
behandlingsinstit-
ution för psykiskt 
sköra personer.  

Mamma(sep) 
Dotter 17 år 
Son 8 år 
Pappa, (sep) 
finns, men ej i 
familjen 

Utagerande son. 
Otydliga gränser 
mellan mamma 
och dotter.  
Dotter högt 
alkoholintag. 

4 utredningar enl 
SoL 11:1 
SoL-placering i 
familjehem för 
dottern, stödsamtal 
på familjecentral 
Resurs i skolan 
sonen. 

Yrkespraktik för 
dottern. 
 Ekonomiskt bistånd. 
 Utökad resurs i 
skolan för sonen och 
remiss till 
psykologutredning. 

Egen ansökan 
från mamman om 
heltidsresurs i 
skolan för sonen 
pga hans 
koncentrations-
svårigheter 

Mamma(sep) 
Dotter 10 år 
Son 8 år 
Pappa(sep) 
har ny familj 

Svåra konflikter 
mellan mamma 
och pappa. 
Barnen mådde 
psykisk mycket 
dåligt. 

5 utredningar enl 
SoL 11:2, 
1 utredn. enl.  
SoL 11:1.  
3 vårdnads-
utredningar 
samarbetssamtal 

Intensiv 
familjebehandling. 
Motivationsarbete för 
mamman i samband 
med flyttning till 
hemlandet 

Egen ansökan 
från mamman om 
kontaktperson vid 
barnens umgänge, 
med pappan.  

Mamma(sep)  
Son 8 år    
Pappa (sep) 

Mamma i behov 
av psykiatrisk 
kontakt. Konflikt 
med pappan 
kring vårdnaden 
om sonen.  

Minst två 
utredningar enl SoL 
11:2 , ekon. bistånd, 
psyk.- kontakt för 
mamma, 
kollovistelse för 
sonen  

Förtursansökan bostad 
för pappa. 
Kontaktperson för 
mamma. Ekon. 
bistånd. Byte av 
bostad mamman. 
Utökat boende för 
sonen hos pappan. 

Anmälan från 
läkare inom 
vuxenpsykiatrin 
gällande oro för 
sonen. 

Mamma(sep) 
Son 12 år 
Två äldre 
söner 
Pappa (sep) 
avliden 

Mamma och 
pappa 
alkoholmissbruk. 

Minst 4 utredningar 
enl SoL 11:2, 
familjehemsplac.för 
sonen, alk.mott. för 
mamma, 
behandlingshem för 
pappa 

Alkoholmottagning 
för mamma och med 
terapeut på 
vuxensektionen 

Anmälan från 
polisen gällande 
oro för sonen och 
mammans 
missbruk pga 
stökig fest 
hemma.  

Mamma(sep)
Dotter 13 år 
Särbo, som 
deltog i 
utredningen 

Alkoholmissbruk 
hos mamma och 
särbo  

2 utr. enl SoL 11:2 
1 vårdnadsutredn. 
Alkoholmott.mamma 
Samtal familjecentral 
Dottern i samtal gnm 
privat anordnare  

Dotter i samtal hos 
socialsekreterare. 
Mamma kontakt med 
vuxensektionen och 
med terapeut. Stöd att 
separera för mamma. 

Anmälan från 
släkting och 
stiftelse gällande 
oro för dottern 
och för mammans 
missbruk. 
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Intervjuernas frågeområden och teman 

Frågorna i intervjuerna har utgått från följande frågeområden; miljöns betydelse, delaktighet, 
utredningsfrågorna, kontakten med socialsekreterarna, synliggörandet av barnen, 
tidsaspekten samt utredningen som förändringsprocess.  De teman som har framkommit 
under analys och bearbetning av intervjumaterialet är följande: hemlikhet, känsla av att bli 
utelämnad, normalisering, det goda mötet, roller, sammanhållenhet, förändring och 
arbetsmetoder.  

 

Miljöns betydelse 

Lägenhetsutredningen och kontorsutredningen genomförs i väldigt olika miljöer.  
Den miljö där barnavårdsutredningen genomförs tycks vara viktig för föräldrarna. Alla 
intervjupersoner har kommenterat den rumsliga miljön, både vad gäller socialkontorets 
lokaler och utredningslägenheten. De beskriver miljön på olika sätt, men alla har 
kommenterat att miljön är betydelsefull.  
 

Miljön i lägenheten  

Samtliga föräldrar säger att de föredrar miljön i lägenheten framför kontorsmiljön. De tycker 
att det är lättare att prata i en miljö som de upplever som mera informell och hemlik. Den 
hemlika miljön bidrar till ett mera avspänt samtal. Flertalet föräldrar säger att de har uppfattat 
att det är meningen att miljön ska uppfattas som hemlik. De tycker att det är familjärt i 
lägenheten, lättare att umgås och få kontakt. Samvaron är viktig, liksom måltiderna i 
lägenheten. Att umgås mera avslappnat utöver utredningssamtalen och att laga och äta mat 
tillsammans, har flera kommenterat som betydelsefullt och trevligt. Dessutom har just den 
hemlagade maten uppskattats. Föräldrarna förmedlar en känsla av hemlikhet. 

- Det (miljön) påverkar jättemycket……folk som mår dåligt och dom kommer dit, alltså varje 
liten grej; ett ljus, en blomma, en lampa, varje liten grej gör att man känner sig mer hemma, 
det finns lite kanske tavlor, nånting som inte är så sterilt, kanske bilder på barnen, jag vet 
inte, mera personliga grejor, kanske lite stenar som man har plockat på stranden alltså , vad 
som helst, man behöver inte vara designer för att designa ett sånt rum alltså, ibland kan det 
vara bara en samling stolar som är olika, nånting sånt alltså… när man är i kris är man 
superkänslig för allting, musik, nånting mänskligt så man känner att här finns en människa 
som är levande. 

- Ja, jag tycker det var en bra sak att ha den här lägenheten, det tycker jag var ett bra sätt…   
att det var en lägenhet var en mer naturlig miljö och det tycker jag var bra. 

 

Miljön på kontoret  

Flertalet föräldrar beskriver kontorsmiljön som mera stel och tråkig än miljön i lägenheten. 
Undantaget är en mamma, som säger att miljön på kontoret är ”helt ok”.  Några föräldrar 
beskriver att upplevelsen av kontorsmiljön är att den är kall, anonym och opersonlig, där det 
är svårt att slappna av och prata avspänt. Det är inte en miljö de vill ta med barnen till. 
Sammantaget beskriver de en känsla av anonymitet och av att bli utelämnad: 

- Man sitter där i receptionen och så kommer nån och hämtar dig… och såna rum…helt 
anonyma…ett bord och massa stolar och näsdukar och …det finns inte en levande grej där 
alltså…du vet samma möbler som kommunen har … 
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- …kontoret tycket jag inte riktigt om, inte att komma med barnen därför att …själv gick det 
nog bra, men det är lite kallt och sådär, ja hur ska jag säga…det är inte så roligt… där på 
kontoret blir så…kallt och så konstigt så att man sitter som en pinne om man säger… man 
kan inte koncentrera sig, man kan inte prata mer avspänt… 

-…till en början var det en skrämmande…främmande… miljö måste jag säga…som jag 
absolut aldrig hade stött på tidigare i mitt liv…man känner sig väldigt mycket på sin vakt…i 
socialtjänstens stora kontor…ja, kontor med långa korridorer…man sitter i ett väntrum med 
andra socialfall  och alkisar och knarkare…och så åker man en hiss upp och så en halvtrött 
receptionist som satt innanför en glaslucka…jag är i och för sig inte så förvånad men det är 
väl så ähm… …kommunalt… 

- Jag tycker att det är kränkande att sitta i den miljön faktiskt om jag ska vara ärlig…det är 
kränkande att sitta på ett kontor och höra nån säga att ´si och så ska du göra med ditt 
barn´…  ´si och så ofta får du umgås med ditt barn…´ det är väldigt jobbigt men på nåt sätt, 
om man sitter i den miljön, då har man inte samma chans att visa vilken kontakt man 
egentligen har med sitt barn, för då är det oftast vuxna som träffas, barnen brukar inte vara i 
dom miljöerna och så där…  

I intervjun med den sista mamman framkommer att hon tycker att hon blivit bemött på ett 
icke- respektfullt sätt under utredningen i kontorsmiljö. Hon beskriver att hon inte tyckt om 
att få förmaningar hur hon ska förhålla sig till sitt barn. Det hon förmedlade i intervjun var en 
känsla av att ha blivit ”överkörd” och inte blivit lyssnad på. Det här skulle kunna beskrivas 
som ett ”dåligt möte”; det tycks kännetecknas av att den ena personen är i underläge i 
förhållande till den andra, att det är ett opersonligt möte, att det finns ett ifrågasättande och en 
brist på förtroende.  

Det verkar som om kontorsmiljön bidrar till att klientrollen förstärks i den formella miljö som 
präglar socialkontoret. Klienterna är hänvisade till att sitta i ett väntrum och de måste invänta 
att bli hämtade av den socialsekreterare som de avtalat möte med. De kan inte kliva rakt in, 
som de kan göra i lägenheten, efter att ha ringt på ringklockan i porten. I socialkontoret vistas 
klienterna i en miljö som inte är ”på hemmaplan”. De har inte själva dikterat villkoren för hur 
kontakten ska se ut. 

 

Normalisering 

Det tycks som om miljön i lägenheten bidrar till att skapa en slags normalisering av själva 
utredningssituationen. Den pappa som intervjuats upplevde miljön i lägenheten positivt:  

-…man gled bara anonymt in genom en port och det var som att hälsa på nån…komma hem 
till nån och trycka på en porttelefon…det är ju skillnad…och sitta i ett väntrum med socialfall 
och anmäla sig i en reception med en trött kommunalanställd sekreterare…man känner sig 
väldigt mycket på sin vakt …i socialtjänstens stora kontor…det (lägenheten) var ett bra ställe 
att ta mig till för annars så  hade jag kanske slagit bakut…vilket jag antagligen inte gjort,  
men inte så helhjärtat ställt upp som jag uppfattar att jag gjorde… 

Här kan man fundera över om miljön i utredningslägenheten påverkar klienternas självbild. 
Denna pappa identifierar sig uppenbarligen inte med de personer som sitter i väntrummet i 
socialkontorets lokaler; ”socialfallen”. De är en annan grupp, som han inte vill kännas vid 
eller känna någon tillhörighet med. Han vill inte betrakta sig själv som ett ”socialfall”. Pappan 
tycker att det känns bra att ett besök i utredningslägenheten är som att hälsa på en bekant. Om 
man hälsar på en bekant har man en jämbördig roll i förhållande till varandra och relationen är 
på lika villkor. Att hälsa på en bekant innebär ”en relation som bygger på jämlikhet och 
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ömsesidighet. En ömsesidighet som uppstår ur frivillighet och som innebär att de inblandade 
parterna kan ge och ta utifrån likartade förhållanden” (Dahl 1980 s.44). I den ömsesidiga 
relationen råder inget under/överläge i förhållande till varandra. 
Intervjupersonerna beskriver att de föredrar en personligt inredd miljö framför en mera 
opersonlig kontorsmiljö. De beskriver att de uppskattar en slags normalisering både av miljön 
och av hur de blir betraktade i myndighetens ögon. Man vill inte vara föremål för kontroll från 
en myndighet eller falla in i en klientroll. Mamman nedan beskriver hur viktig en personlig, 
hemlik miljö är.    

-…men jag tyckte där på lägenheten, det tyckte jag om och det sa jag till Britta 
(socialsekreterare) också… på kontoret det är inte samma sak…man kan inte koncentrera sig 
och vara så där öppen och så där… det är annan atmosfär… (i lägenheten) jo… det var mera 
om man säger hemtrevligare där, det sa jag hela tiden…  

 

Det goda mötet  

Bemötandet 

Föräldrarna beskriver att socialsekreterarnas bemötande är mycket viktigt. De säger att 
bemötandet blir mindre myndighetsbetonat och mera avspänt i lägenheten. Detta har också 
påverkats av den hemlika miljön i lägenheten. Det finns också tid till att umgås och prata även 
om neutrala, alldagliga och vardagliga saker som inte berör själva utredningen. Flera av 
föräldrarna har berättat att det har varit betydelsefullt att de lärt känna den socialsekreterare 
som är stationerad i lägenheten genom tidigare utredningar i socialkontorets lokaler. De har 
också beskrivit att enskilda socialsekreterares bemötande har spelat mycket stor roll för hur de 
upplevt utredningarna, både i socialkontorets lokaler och i lägenheten. De nämner och 
kommer ihåg de socialsekreterare som gjort utredningarna vid förnamn, oavsett om de är 
nöjda eller mindre nöjda med utredningarna. Av detta blir det tydligt att det är betydelsefullt 
vilken enskild individ det är som arbetar som socialsekreterare och att den personens 
bemötande och agerande betyder något för de klienter som genomgår en utredning. Ett gott 
bemötande verkar leda till att en god relation kan uppstå. En socialsekreterare är inte rakt av 
utbytbar för individen, när en relation har etablerats.  

En mamma beskriver hur det är att komma upp i socialkontorets lokaler i väntrummet, utifrån 
att här arbetar en person, som har ett gott bemötande: 

- Man kommer upp i hissen till expeditionen…det finns ju lite tavlor, det är helt ok, hon som 
jobbar där är jättego´, hon har verkligen det rätta bemötandet. 

Trots att de flesta föräldrar varit mera negativt inställda till bemötandet i kontorsmiljön än i 
lägenheten, framkommer här hur viktigt det blir när en enda person, som arbetar som 
receptionist i kontorsmiljön, har ett gott bemötande. 

En annan mamma beskriver att det blev svårt för henne att vara med på ett möte i lägenheten 
med flera personer, trots att bemötandet i övrigt beskrivits av henne som gott: 

-…jo, det kunde också vara kränkande, faktiskt… När det var dom här dagarna man skulle 
träffas många (referenter) samtidigt…  

Här förefaller det som att denna mamma beskriver att hon kände sig utelämnad, under detta 
möte med flera inbjudna referenter, som handlade om henne och hennes barn. Ett sådant möte 
kan i mina funderingar innebära möjligheter, då olika referenspersoner samlas och kan 
diskutera tillsammans med mamman och socialtjänsten hur man kan arbeta vidare i 
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utredningen. Att vara i fokus för många personers ögon kan säkert också upplevas som både 
kränkande och ge en känsla av att bli utelämnad.  

Några föräldrar tar upp att det varit negativt för dem att de haft kontakt med så många olika 
socialsekreterare genom åren. Det har känts jobbigt att behöva berätta sin livshistoria om och 
om igen för olika personer. En mamma berättar att hon haft kontakt med sex-sju olika 
socialsekreterare genom årens lopp, då hon haft kontakt sen början av 90-talet. Hon beskriver 
att samtalen på kontoret är för korta och att hon inte har känt sig hjälpt, även om hon känt att 
hon har blivit bemött på ett bra sätt.  

- På kontoret däruppe…då är det alldeles för kort stund…precis när man kommit igång ska 
man gå…jag kom dit full av hopp (till kontoret)…nu, nu ska dom hjälpa mig och sen…ibland 
kunde det kännas att samtalet i sig hade varit trevligt…och sen har jag ju inte mött nån som 
har varit otrevlig…nonchalant på något sätt…men om man nu tänker på varför man kom 
dit…så har man inte känt sig tillfredsställd när man gått därifrån…  

 

Relationens och personens betydelse 

Relationen med socialsekreteraren/socialsekreterarna tycks vara viktig, för hur utredningen 
upplevs av föräldrarna. Några föräldrar kommenterar att det varit betydelsefullt med 
kontakten med den socialsekreterare som var stationerad i lägenheten:  

-…det kändes mer naturligt för jag hade fått så bra kontakt både med Britta och 
Mette…(socialsekreterare). Britta var faktiskt den som gjorde första hembesöket…och hon såg 
hur dåligt jag mådde och hur rädd jag var… men att jag visste vem hon var och jag har 
pratat med henne flera gånger och…jag kände nån slags förtroende för henne…men hade det 
vart folk jag kanske inte kände…så hade det nog varit kränkande, då hade det varit jobbigt… 
jag kommer ihåg att Britta pratade väldigt mycket för mig…på det mötet och sådär, det 
kommer jag ihåg att hon gjorde:…´men hon behöver det här och det här…´ 

-…kontoret det blir lite kallt, det är ju så…men där på lägenheten…vi var ju som 
kompisar…det var jättetrevligt tyckte jag…Britta (socialsekreterare) kände jag ju sen tidigare 
så jag var jätteglad att jag hade henne då… jo, för man kan inte öppna sig för en främmande 
person… 

Det framgår att det är viktigt att ha en personlig relation till den som man måste utelämna sig 
till. Flera föräldrar har lärt känna de socialsekreterare som arbetat i lägenheten, redan i 
tidigare utredningar vilka genomförts i kontorsmiljön. De föräldrar som gjort detta, har också 
kommenterat det i intervjuerna och sagt att det varit betydelsefullt för dem att få träffa 
socialsekreterare som de kände igen sedan tidigare kontakt. Den socialsekreterare som är 
stationerad i lägenheten har arbetat i drygt tio år på samma förvaltning, vilket medför att hon 
kommit i kontakt med flera av de familjer som först deltagit i en utredning genomförd enligt 
traditionell modell i kontorsmiljö och senare deltagit i lägenhetsutredning. De föräldrar som 
ingår i dessa familjer har kommenterat att de tycker att de blivit väldigt väl bemötta.  

Det verkar också som om vissa enskilda socialsekreterare har haft förmågan att skapa goda 
relationer med klienterna, både i lägenheten och i kontorsmiljön, trots att förutsättningarna är 
så olika i de båda utredningsmodellerna. Denna tolkning gör jag utifrån att vissa 
socialsekreterare helt enkelt får mera positiva omdömen än andra av föräldrarna. 
Socialsekreterarens personlighet tycks vara betydelsefull i arbetet med familjerna. 

Enligt Denhov (2005) som intervjuat patienter inom den psykiatriska öppenvården betyder 
relationen till behandlaren mycket för att klienten ska uppleva att han/hon får hjälp: ”Först i 
en situation där hon kände sig tillräckligt trygg och med en person som såg och tog sig tid att 
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fråga efter hur hon mådde blev det möjligt: Att ta sig tid, uppmärksamma och aktivt fråga 
efter, finns med i de flesta beskrivningar av hur behandlare kunnat vara till hjälp” (s.7).  

 

Synliggörandet av barnen  

Samtliga föräldrar tycker att bemötandet av barnen är viktigt. De flesta beskriver att deras 
barn tyckte att det var positivt att komma till utredningslägenheten, men att barnen inte ville 
komma till socialkontoret för samtal. En förälder säger att hans barn tyckte att det var 
obekvämt och konstlat att ha samtal med socialsekreterarna både i lägenheten och i 
kontorsmiljön. Han vet inte riktigt vad de har talat om.  

En mamma berättar att hennes barn hade enskilda samtal med socialsekreteraren under 
lägenhetsutredningen. Dessa samtal upplevdes som positiva både av barnet och av henne. 
Efter utredningen fick barnet fortsatta enskilda samtal med socialsekreteraren. Både mamman 
och hennes barn är mycket nöjda med denna kontakt och de fick båda förtroende för 
socialsekreteraren. Mamman kände att hon kunde lita på socialsekreteraren och vågade 
därmed också låta sin dotter ha enskilda samtal med henne. Här hade det uppenbarligen skett 
”ett gott möte” med en ömsesidighet och respektfullhet.  

En annan mamma beskriver socialsekreterarnas kontakt med hennes son. Hon vet inte vad 
socialsekreteraren och sonen pratade om i utredningslägenheten, men det är ingenting som 
stör henne, eftersom även denna mamma tycks uppfatta att socialsekreteraren hade ”ett gott 
möte” med sonen. 

-…men det enda jag förstår är att hon har frågat honom saker…vad han tycker om mest och 
vad han brukar göra på fritiden och sådär, vad han tycker bäst om i skolan och vilka han 
brukar leka med. Och sen kanske vilka han träffar mest, kanske mormor och morfar och 
farmor och farfar och varför han tror att han inte träffar farmor och farfar så mycket….och 
pappa…så han fick ju en positiv uppfattning…och sen gjorde hon väl det på ett bra sätt, så att 
han blev inte besvärad av det…utan det ingick liksom lite i leken…hon bakade in det och så 
kom hon bara med nån fråga. 

Majoriteten av föräldrarna har uppskattat att deras barn fick uppmärksamhet och egen tid 
under utredningen, både i form av samtal, att det fick spela spel och att de kunde leka i 
lekrummet. Undantaget är denna pappa, som är mera negativt inställd, även om han säger att 
han förstår att det är nödvändigt att samtala med barnen. 

-… ja, i vårdnadsutredningen så intervjuade de barnen…det gjorde de även i den här 
barnutredningen då…det gjorde de även i lägenhetsutredningen…där (i lägenheten) tyckte 
jag att det var ju själva målsättningen med det hela alltså att barnen skulle bli kallade… och i 
vårdnadsutredningen…jag det ingår ju i naturen av utredning alltså att  man bör fråga då 
efter bästa förmåga….och det måste man  ju även i en barnutredning då…så jag tycker ju att 
även om det är smärtsamt så är det ju av naturen nödvändigt… 

Det är samma pappa som inte ville räkna sig till ”socialfallen” och som tyckte om att besöka 
lägenheten, då det kändes som att hälsa på någon. Flera mammor berättar att deras barn aldrig 
har velat besöka socialkontoret men att de accepterade att komma till lägenheten. Här 
framkommer även att den hemlika miljön i lägenheten har en betydelse för barnens upplevelse 
av utredningssituationen. Det framgår även att det som var betydelsefullt var att bemötande 
upplevdes som gott, att föräldrarna blev bemötta som ”människor” (och inte som klienter? 
min anm.) och fick visa ”vem man egentligen är”. Min tolkning här är att de upplevde att de 
fick visa flera sidor av sig själva och inte bara sina svagheter eller brister och att detta 
bemötande gällde även barnen.  
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Möjligheten att vara i utredningslägenhetens lekrum och den tid som avsätts under 
utredningen till att leka och spela spel med barnen, bidrar sannolikt till att de blir mera 
positivt inställda till att komma till lägenheten.  

-…det var mycket, mycket bättre där på lägenheten…om man har barn med…alltså barn 
sådär…där har dom nånting att göra, barnen, om det blir långtråkigt…barn är ivriga, dom 
vill göra hela tiden… ja, alltså sonen ville inte åka dit till kontoret…aldrig… men dom 
pratade inte med honom där och han ville inte vara där och det var en annan atmosfär…det 
var mera om man säger hemtrevligare där (i lägenheten). 

- Min son tycket det var jätte…det var roligt där…vi hade jättekul, sen sista dagen vi var där 
så åkte vi ut och bowlade lite och sen fikade vi lite där i lägenheten och fixade till 
lunchen…tillsammans…det var kul faktiskt…men dom var lite dåliga att laga mat…jag fick 
laga maten själv…skratt… 

- …ja, därför att barnen har  inte velat gå dit, (till socialkontoret) men de kom ju till 
lägenheten… där i kontorslokalerna…dom har dragit sig för det… (att komma dit) ja, så att 
antingen det här att vara i en lägenhet, det är ju bra, så i andra hand  att dom 
socialsekreterarna) kommer hem… 

 

Vad bidrog till det personliga?  

Utifrån intervjupersonernas berättelser framkommer att det som gör att de föredrar att utredas 
i lägenheten är att miljön är mera hemtrevlig och trivsam där, vilket bidrar till att det är lättare 
att slappna av i utredningssituationen. Viktigt är också att det går att vara anonym på ett annat 
sätt i lägenheten när man ska ta sig dit; man slipper möta andra främmande personer i ett 
väntrum. Frukosten och lunchen har flera föräldrar upplevt som ett positivt inslag och 
måltiderna har bidragit till att skapa en atmosfär av att socialsekreterarna bryr sig om. Flera 
föräldrar har upplevt att de blivit respekterade och lyssnade på. En mamma med utländsk 
bakgrund tycker att hon för första gången i sin kontakt med socialtjänsten fått respekt och 
gehör under lägenhetsutredningen, för att hon har en annan religion och kultur. 

 

Att bli respekterad 

Föräldrarna framhåller att det är viktigt att bli tagen på allvar för att kunna känna sig 
respekterad. Ett bra bemötande innehåller flera olika delar; att bli lyssnad på, att bli trodd på, 
att känna sig sedd och att slippa bli undervisad om hur man ska bete sig.   

- Eva och Britta (socialsekreterarna) sa att det är bäst att du får ensam vårdnad och det är 
bäst att du flyttar till hemlandet om du vill… Men det handlar inte om det utan om att blir 
respekterad för den man är… de (socialsekreterarna i lägenheten) hade jättemycket förståelse 
för mig som person, för mina högtider, att jag vill fira dem med barnen…och jag vill vara där 
med familjen när jag kan, de hade förstått…  

Samma mamma jämför med när hon var med om en vårdnadsutredning på socialkontoret: 

- …den här vårdnadsutredningen (i kontorsmiljön) för mig…alltså en enorm besvikelse… jag 
blev inte bemött på ett personligt sätt…dom satt och intervjuade mig och dom tog bort det 
som inte passade! De hade bestämt att det skulle vara gemensam vårdnad från början…sen 
silade man bort allt det hemska som hade hänt!  …för att dom kanske tänkte att jag hittat 
på…att jag har ljugit…att jag överdriver…alltså det var självklart att min före detta man 
skulle förneka allt  det här…varför inte ?...Britta och Eva (socialsekreterarna) och jag fick 
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väldigt bra kontakt (i lägenheten) och med familjeterapeuterna också… (insats efter 
lägenhetsutredningen). 

En annan mamma förklarar också  hur viktigt det är med ett bra bemötande för att man ska 
känna sig respekterad:  

-…inte säga ´men du förstår ju att såhär måste man göra för att det ska bli så här…förstår du 
ju… tänk på ditt barn nu´,  du vet där att man liksom ska försöka… det handlar om att vara 
en människokännare tycker jag att kunna jobba i en sån här utredningslägenhet…om att lära 
sig och…ha erfarenhet av människor som har det jobbigt fastän det kanske inte behöver vara 
deras fel…  

 

Roller  

Att bli sedd som den man är  

Det tycks som om att den sammanhållna tiden i utredningslägenheten, den hemlika miljön, 
familjernas delaktighet och samvaron har gett föräldrarna en känsla av att bli sedda av 
socialsekreterarna och att detta gav dem en mera hel och nyanserad bild av föräldrarna. Detta 
har också kommenterats av föräldrarna. En mamma säger såhär:  

-…men det där med lägenheten jag tycker det var ett väldigt bra sätt, jag misstänker att jag 
aldrig hade fått behålla mitt barn, om dom inte hade sett vad jag egentligen går för och så 
där… 

En annan mamma säger:  

- Man kände att man som förälder och som människa fick hjälp att prata och att dom kunde se 
vem man egentligen är och inte bara kunde se en mitt emot sig vid ett bord i arbetsrummet…  

 

Bilden av socialsekreteraren 

Två föräldrar har kommenterat att de upplevt socialsekreterarna som kompetenta i sin 
yrkesutövning. En förälder beskriver att han upplevde kontakten med socialsekreterarna som 
god och professionell:  

-…de var professionella på sitt byråkratiska liksom tandlösa sätt. 

 Sen säger han: 

 -…jag fick ju för mig att det var spetsen utav gardet som höll på i den här lägenheten… jag 
kan tänka mig att dom var handplockade eller att dom hade sökt sig dit för att dom tyckte att 
det var en spännande grej… 

Han fortsätter:  

- …ja, jag tycker alltid att det har varit ett korrekt bemötande…på ett…ja, det ligger väl i 
deras yrkesetik att man ska vara förutsättningslös…däremot så tror jag att det kan vara 
ganska svårt i vissa fall…men jag upplevde att jag blev bemött…som jag kommer ihåg…på ett 
ganska förutsättningslöst sätt…jag tyckte det var duktigt folk helt enkelt…jag måste säga att 
jag uppskattar att det blev en utredning i den formen det var, alltså i lägenheten…det tycker 
jag var positivt  i en sorglig period…jag tycker man fick god kontakt med dom och jag 
upplevde dom som väldigt professionella…  

Pappan beskriver ett bemötande som är korrekt och förutsättningslöst.  Samtidigt säger han att 
socialsekreterarna har ett ”byråkratisk och tandlöst sätt”. Vad detta står för är inte enkelt att 
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tolka. Socialsekreterarnas myndighetsutövning kan sannolikt uppfattas som byråkratisk. 
Överlag är pappans beskrivning av bemötandet god. Intressant är att han kommenterar 
socialsekreterarnas yrkesetik och att han funderar kring hur den ser ut. Andra föräldrar har 
också kommenterat att de uppfattat socialsekreterarna som professionella.  

 

Sammanhållenhet 

Tiden i en kontorsutredning 

En kontorsutredning ska bedrivas under maximalt fyra månader, enligt socialtjänstlagen. Vid 
särskilda skäl får utredningstiden förlängas av socialnämnden, exempelvis för att vänta in en 
polisutredning eller psykologutredning, som pågår parallellt gällande samma barn. Då kan 
utredningstiden bli längre. Detta gör att en kontorsutredning kan pågå i 6-8 månader eller mer 
i praktiken. Det kan medföra att utredningen upplevs som långdragen av familjen. I 
utredningslägenheten genomförs utredningen under 3 – 4 veckor måndag – torsdag. Barnen 
medverkar några av utredningstidens dagar. Denna utredningstid blir betydligt kortare över tid 
och intensivare.  

När föräldrarna beskriver de olika utredningsformerna ur ett tidsperspektiv säger de att 
kontorsutredningarna blir splittrade och utan så mycket kontinuitet. Det förefaller inte som att 
det blir den sammanhållenhet som föräldrarna beskriver i lägenhetsutredningarna. Vissa 
saker, exempelvis att få igång en insats, t.ex. kontaktfamilj, tycks ”rinna ut i sanden”. Två 
mammor berättar att de inte visste när kontorsutredningen började respektive slutade.  

- Om man går dit och jag har pratat med en person, så ska hon prata med en chef där och så 
ska hon prata med en annan där… och det blir många…ja det blir mer splittrat…Till slut vet 
man inte vad man har sagt till vem och ibland ringer man och frågar ´hur går det´ och då så 
får man: ´ja, ja, jag har inte hunnit ta tag i det där´…det känns som man blir lite mer 
bortglömd… 

Pappan ovan har varit med om en vårdnadsutredning, en kontorsutredning och en 
lägenhetsutredning.  

-…vårdnadsutredningen höll på under lång tid på grund av att den blev fördröjd då…jag 
skulle vilja säga nästan ett år…  

 

Tiden i en lägenhetsutredning 

När det gäller lägenhetsutredningarna har det varit en annan tydlighet för föräldrarna när 
utredningen började respektive slutade. Samtliga föräldrar har haft detta klart för sig när de 
deltagit i lägenhetsutredningen. Det har funnits en sammanhållenhet mellan utredningen och 
påbörjandet av insats efter utredningen. I vissa familjer har insatsen kunnat påbörjas redan 
under utredningstiden. En mamma sökte kontaktfamilj, det tog ett par månader innan något 
hände efter den traditionella utredningen. Hon upplevde att det var en oerhörd skillnad under 
lägenhetsutredningen;  

- När jag sökte kontaktfamilj för mitt barn så visste jag inte så mycket jag hade inget att 
jämföra med, jag hade aldrig haft kontakt med socialtjänsten innan, men det tog säkert ett par 
månader… innan nåt hände…men jag tycker inte att det var så konstigt eftersom jag inte hade 
nåt att jämföra med…I lägenheten där vart det ju så komprimerat ju…man träffades och 
pratade och sen hände det saker under tiden…som man gick där också…och dom engagerade 
ju sig bara för våran familj…  
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En annan mamma upplevde att det hände mycket med hennes dotter under 
lägenhetsutredningen. Det var ett koncentrerat arbete, det gick snabbt och hennes dotter fick 
en praktikplats på en dag. Det blev en sammanhållenhet och en process i arbetet med hennes 
barn. Två mammor har beskrivit hur positivt det var för dem att alla professionella personer 
de hade kontakt med, samlades kring dem i lägenheten och att de blev insatta i vad det 
handlade om, för just deras familj. Även detta kan beskrivas som en slags sammanhållenhet i 
utredningsprocessen: 

-…ja, för att då (i lägenheten) kändes det som att det var många som var samlade runt oss, så 
att alla visste ungefär vad det handlade om…så jag kan tänka mig att när man pratar med en 
familj…och flera vet vad som händer den här familjen… 

-…det gick snabbt, vi sågs en 3-4 gånger i veckan. Men det var 5 dagar per vecka, men sen 
var det ju olika upplägg vilka som var tillsammans. 

Några föräldrar säger att det inte har vetat när kontorsutredningarna har börjat och när de har 
slutat, men det visste de i lägenheten: 

-…ja, ja en månad… då vet man ju det, det är en början och ett slut…det tyckte jag var bra 
och sen tycker jag…att det hände ju också lite saker och det fanns ju möjligheter för sonen  
att få ett eget boende också som jag ville…  

 

Delaktighet/tydlighet  

Av intervjumaterialet framgår att fem av de sju föräldrar som medverkat i en utredning i 
lägenheten säger att de vet när utredningen inleddes och när den avslutades. De fick läsa 
journalanteckningar kontinuerligt och de fick möjlighet att påverka vilka referenter som skulle 
bjudas in. De var förberedda på vad som skulle stå i den skrivna slututredningen, de fick läsa 
den och tyckte att det som stod i den var ”ok”. De fick också veta i förväg vad de skulle prata 
om under utredningstiden.  

Det förefaller finnas en annan godtycklighet när det gäller det som kan betecknas som ”det 
formella” enligt ovan i kontorsutredningarna. Intervjupersonerna beskriver att några av dem 
har läst sina journalanteckningar, några har inte gjort det, de har inte heller frågat efter att få 
läsa journalanteckningarna och har inte fått information om att de som vårdnadshavare har rätt 
till det. En mamma säger att hon inte fick veta att hon hade rätt att läsa kontorsutredningen.  

-...den har jag inte fått reda på om jag har rätt att läsa heller…  

Två föräldrar säger att det inte varit klart för dem att det har inletts en utredning på kontoret. 
En av dem berättar att han vid ett tillfälle bara blev kallad till kontoret och fick veta där att det 
redan pågick en utredning. Han tycker att det ägde rum en hel del saker i 
barnavårdsutredningen innan han var informerad.  

- Ja, jag upplevde mig väldigt kränkt alltså…när det inletts en utredning där jag var 
inblandad i det och jag inte visste vad det var och jag blev kallad hit (till kontoret) då var 
utredningen igång redan innan…. 

En mamma säger:  

- Nä, jag har inte fått känslan att det startats en utredning…sitta på ett kontor och prata …i 
en timme…´nä, tyvärr, nu måste vi sluta´ det är ju alldeles för kort tid…och sen är det för 
sällan, ´ja inte den här veckan och inte nästa och inte nästa´… det har bara flutit på och sen 
hör man inget mer… 
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Tre föräldrar av sju har inte läst journalanteckningar eller beslutsunderlag från 
kontorsutredningarna. Ingen socialsekreterare har visat dem dessa och föräldrarna har inte 
heller frågat efter att få läsa dem. En av dem säger om sina journalanteckningar från 
kontorsutredningen: 

-…nej…och när jag har fått papper om utredningen, då har jag ju sett ibland att det är 
nånting som har varit felskrivet, och då har jag strukit under ibland, men det kanske inte har 
varit så viktigt att jag skickat tillbaka och sagt att det här får ni ändra på…jag fick ju en lunta 
med papper om utredningen som jag har läst igenom…men jag har ju inte bett att få läsa min 
journal någon gång…men i den här stadsdelen  vad jag förstår, så är den ju väldigt tjock. 

En mamma berättar om skillnaden i insynen när det gäller de båda utredningsmodellerna:  

- Jag kände att här (i lägenheten) så hade dom relaterat mer till fakta än till vad dom tycker 
och tror…dom har kommit in i konflikten mer och avslöjat mer om verkligheten, de såg saker 
och ting. De hade sett vad som händer. Enorm skillnad mot den andra utredningen. Man kan 
sitta och utreda och skriva vad man vill…jag har sett deras utredning (syftar på 
kontorsutredningen), de tog bort saker och ting som var hemska… 

 

Arbetsmetoder 

För att ta reda på hur föräldrarna upplevde arbetsmetoder och utredningsmaterialet 
intervjuades de kring vilka frågor som ställts till dem i de båda utredningsmodellerna.  

Det blev tydligt att flertalet föräldrar minns att det ställdes frågor till dem, men inte vilka 
frågor, i någon av utredningsmodellerna. Däremot minns flera att de fick rita nätverkskartor 
och att de fick ett utredningsschema i lägenheten. Vad gäller kontorsutredningarna minns 
ingen förälder vilka frågor som ställdes just i dessa utredningar.  

Lägenhetsutredning 

Det som är gemensamt för intervjupersonerna är att de kan komma ihåg att de fick ett 
utredningsschema i lägenheten, men inte exakt vilka frågor som ställdes. En mamma 
poängterar nätverkskartorna som hon tyckte var väldigt bra att få göra. Hon nämner dessa ett 
par gånger. Hon betonar att för henne var det viktigt att få rita just sin familj. För henne blev 
det så tydligt hur hennes egen familj och uppväxt hade sett ut. Här blir det uppenbart att hon 
har känt sig sedd.  

En mamma berättar att hon uppskattade samvaron i lägenheten:  

-…och då tyckte jag det här lät bra…att träffas på det här sättet…att vara tillsammans hela 
dagar och laga mat tillsammans, äta frukost tillsammans, istället för att bara gå på samtal i 
tre-fyra månader… 

En annan mamma säger om utredningsfrågorna:  

-…alltså det kändes ju som att hon, Britta (socialsekreteraren) hade en plan där…en ny och 
att hon skrev upp vilka som bodde i min lägenhet  och hur det såg ut och vad jag behövde 
hjälp med…det  blev så överblickbart och det var väldigt mycket tyckte jag…och jag ville ju 
ha hjälp med kontaktfamilj… 

En annan förälder kan komma ihåg att det ställdes många olika frågor till honom i de 
utredningar han har varit med om, men han kan inte skilja dem åt i de olika 
utredningsmodellerna:  
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-…det var ju massor med frågor…ja, frågor om mig…om mina relationer till barnen och mitt 
förhållande till frun…många är ju väldigt förutsägbara…men det skadar ju inte att man 
ställer dom… 

Kontorsutredning 

En mamma tycker att hon har fått information i båda utredningarna om vad de skulle prata 
om. På kontoret var det inte så många gånger hon var på samtal, som det var i lägenheten. Här 
beskriver hon vad de pratade om i kontorsutredningen: 

-…ja det var alltså hur ska dom kunna hjälpa mig alltså att liksom bli bättre att… och…jag 
hade ju alkoholproblem… så att jag ville gärna bli av med det där drickandet…det var ju 
okey, det är ju jobbiga frågor och så en del lättare frågor men jag tyckte det var riktigt bra 
frågor… 

Två mammor säger att det är för glest mellan samtalen på kontoret och att samtalen var för 
korta. 

-…på kontoret däruppe, då är det alldeles för kort stund…precis när man har kommit igång 
då ska man gå… 

 

Förändring  

Samtliga intervjuade föräldrar uppger att de tycker att de har upplevt en förändring i familjen 
efter utredningstiden. Sex av sju föräldrar syftar på att de upplevt en förändring efter att ha 
varit med om utredning i lägenheten.  

En mamma tycker att det blev en stor förändring när hennes dotter fick en praktikplats och att 
utredningen i lägenheten gjorde att deras relation förändrades till det bättre. Hon tycker att det 
har varit ett mycket långsammare händelseförlopp efter kontorsutredningarna innan någonting 
har hänt. 

En förälder berättar att de beviljades en insats efter lägenhetsutredningen. Familjen fick 
familjebehandling och han upplevde att det var bra.  

- Det var ju faktiskt väldigt bra…det var en bra resurs helt enkelt som finns tillgänglig…  

En annan mamma säger om lägenhetsutredningen:  

-…och det tycker jag var bra för att jag hade inget att göra på dagarna och sen så kände jag 
att…nä, men det här är bra för det kanske sätter igång mig så att jag går upp på morgnarna 
och har nånting att göra och sådär…det kändes som att jag gjorde nåt bra… 

Ytterligare en mamma säger:  

-... och dom hade insett hur allvarlig situationen är…bara genom att sitta här med oss varje 
dag alltså…och lägga stor vikt vid att barnen mådde jättedåligt…och det är kris…akut och 
dom tyckte att man ska hjälpa till och det gjorde dom alltså…dom satte in familjeterapeuter 
som är himla duktiga och dom jobbade, nästan ett år jobbade dom… 

En annan mamma säger det som gjorde att situationen blev bättre var både att maken fick åka 
på behandling och utredningen i lägenheten: 

-…ja, jo…alltså jag började dricka då och då tyckte jag att jag behövde hjälp…och att jag 
fick prata…och så sen att jag gick den här behandlingen på St. Eriks -mottagningen…annars 
gick det inte…och den tiden (i lägenheten) det var bra också för pojken, vi började prata 
mycket bättre…och han kände också att han måste öppna sig…han fick nog lite mera i eget 
ansvar också. Det är lite tur i oturen om man säger, det var inte lätt, det var hemskt… 
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Sammantaget tycks det som om det som bidragit till en förändring är att:  

- utredningen har pågått under en sammanhållen period.  

- familjen som är under utredning i lägenheten har fått hjälp med en struktur på dagarna. 

- det har etablerats en relation mellan socialsekreterarna och familjen.  

- familjen som helhet har känt sig delaktig i utredningen.  

- familjemedlemmarna har kunnat se sin egen delaktighet i problematiken och haft en vilja 
och motivation att arbeta för en förändring. 

- det har varit möjligt att bevilja familjerna en insats redan under utredningstiden eller i 
anslutning till utredningens avslutande.  

Det är svårt att avgöra vad det är som påverkar eventuella förändringar. Det kan också vara 
svårt för en intervjuperson att avgöra vad som egentligen bidrog till en eventuell förändring, 
särskilt då det handlar om att försöka besvara en sådan fråga under själva intervjusituationen. 
Detta får tas i beaktande när man läser sammanställningen av svaren.  

 

Sammanfattning 

Föräldrarna beskriver att miljön där utredningen genomförs är betydelsefull. Samtliga 
föräldrar föredrar miljön i lägenheten framför kontorsmiljön. Miljön i lägenheten beskrivs 
som informell och hemlik och den bidrar till ett mera avspänt samtal med socialsekreterarna. 
Kontorsmiljön beskrivs som formell, anonym och mera stel och upplevelsen är för några 
föräldrar en känsla av att bli utelämnad. Miljön i lägenheten tycks bidra till en normalisering 
av utredningssituationen. Socialsekreterarnas bemötande under utredningen är mycket 
betydelsefullt för föräldrarna och de tycker att de blivit bemötta på ett mindre 
myndighetsbetonat sätt i lägenheten än i kontorsmiljön. Det är viktigt att bli bemött på ett 
personligt och respektfullt sätt med gott om tid och ett sådant möte beskrivs som ”ett gott 
möte”. Att lära känna socialsekreterarna är viktigt för föräldrarna. Några av dem har haft 
kontakt med flera olika socialsekreterare genom åren och de beskriver det som negativt att 
behöva berätta sin livshistoria för flera olika socialsekreterare. Att barnen blir sedda och 
bemötta på ett bra sätt är också betydelsefullt och några föräldrar beskriver att deras barn inte 
gärna ville komma till kontorsmiljön men gärna till lägenheten. Föräldrarnas uppfattning är att 
de fått möjlighet att visa vilka personer de verkligen är och att socialsekreterarna har fått en 
nyanserad bild av dem som föräldrar, på ett annat sätt i lägenhetsutredningen än i utredningen 
i kontorsmiljön.  
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Intervjuer med socialsekreterarna 
I detta avsnitt följer en redovisning av intervjuerna med socialsekreterarna. Intervjuerna är 
strukturerade utifrån de olika teman som kommit fram i bearbetning och analys av 
intervjumaterialet. 

Frågorna i intervjuerna har utgått från följande frågeområden; socialsekreterarnas 
förväntningar på att arbeta i utredningslägenheten, arbetets organisering, 
socialsekreterarnas upplevelser av de båda utredningsmodellerna, förhållningssätt till 
klienterna och utredningsmaterialets användbarhet.  

De teman som framkommit under analys och bearbetning av intervjumaterialet 
överensstämmer i stort med dem som framkommit i föräldraintervjuerna:  

hemlikhet, formellt, normalisering, det goda mötet, roller, sammanhållenhet, förändring och 
arbetsmetoder.  

 

Miljöns betydelse 

Även socialsekreterarna tycker att den rumsliga miljön där utredningen genomförs spelar stor 
roll och  att de kan märka på klienterna att de blir påverkade av miljön. Flera klienter har 
enligt dem kommenterat miljön, både i lägenheten och i socialkontorets lokaler.  

Miljön i lägenheten  

Den mera hemliknande miljön i lägenheten tycktes ha en avslappnande inverkan på både 
klienter och socialsekreterare, och det bidrog till att det blev lättare att få en god kontakt .  

-…ja, det var inte så stelt, så formellt, utan det kändes som att de blev mera avslappnade 
här… …och också denna miljön, det tog de (föräldrarna) ju upp när de kom, ´oh, så fint det 
är´, de tyckte det var trevligt och det tycker man ju själv också, det känns ju skönare att sitta 
här än i ett besöksrum och det är stängda dörrar. Det kändes mera avspänt och lättare att få 
en bra kontakt … 

 -…och sen tror jag också för klienternas del att det är en helt annan känsla här, och det vet 
jag klienter som har sagt, det är inte röda lampor, det är inte telefoner som ringer eller nån 
som knackar på dörren, man känner att man kan koppla av på ett annat sätt, det är väl en 
skillnad som får folk att prata mer. 

 

Miljön på kontoret  

Socialsekreterarna är eniga om att miljön på kontoret påverkar både dem och klienterna. 
Socialsekreterarna menar att kontakten med klienterna blir annorlunda och mindre avspänd än 
i lägenheten. Kontorsmiljön är mera formell, mera myndighetsbetonad och mindre 
avslappnad. 

- Mamman sa ju att hon jättegärna kom till lägenheten, det blev som ett andra hem för henne. 
Hon vill inte längre komma till byrån (socialkontoret), utan när vi har haft uppföljning så har 
vi haft den här (i lägenheten) eller hemma hos henne. 

 

Normalisering 

Socialsekreterarna berättar om hur de får kontakt med klienterna på olika sätt och beskriver 
precis som föräldrarna, hur miljön och tiden påverkar hur ett möte med klienterna blir. Det 
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tycks som om miljön i lägenheten bidrar till en slags normalisering av själva 
utredningssituationen.  

- Ja, och då kommer man ju nära människorna på ett annat sätt, man fick dem ju också att 
tina upp och svara på de här frågorna, som vi aldrig hade fått på byrån. 

- Ja, det var inte så att jag satt och tänkte på det…hur ska jag få henne att prata…så kändes 
det inte…. Utan jag tror att det handlar väldigt mycket om miljön här…att även om de är 
oroliga för vad som ska hända, att de ändå vill medverka, att de vill visa att de är duktiga och 
bådas farhågor har ju varit att vi kanske ska omhänderta barnen, att de vill visa att de är inte 
så ”dåliga” som vi tror… Att de har kommit hit med den inställningen…kanske den ena 
mamman var lite mer reserverad, men det var inte så att de inte ville svara eller så… 

 

Det goda mötet 

Relationens betydelse  

Socialsekreterarna tar upp betydelsen av att de lär känna klienterna under 
utredningssituationen. De har funderat kring de relationer som skapas mellan dem och 
klienterna och hur relationerna ser ut. Socialsekreterarna beskriver att det är lättare att lära 
känna klienterna i utredningen i lägenheten än i den traditionella utredningen i kontorsmiljön. 

-…det kändes att man fick en bättre kontakt, en mellanmänsklig kontakt, det var inte så 
mycket… ja, det var inte så stelt, så formellt, utan det kändes som att de blev mera 
avslappnade där och man själv fick en annan bild, se andra sidor hos dem också det här att 
man har tid att verkligen gå igenom saker ordentligt, det kändes ju väldigt skönt. Tog man 
upp en tråd då kunde man sitta och prata om det i en timme, det kändes väldigt bra. 

-…det är mer att man känner att man lär känna varandra lite, att man skämtar lite och 
pratar, det blir mera samtal, inte sådär att man ska fråga ut dem…ja vi pratade ju om andra 
saker också, när vi fikade pratade vi om semestern och vädret. 

Att lära känna klienterna kan ha både positiva och negativa sidor. Det kan vara stimulerande 
men också svårt att acceptera att kontakten med familjen inte fortsätter när utredningen är 
slut.  

- Jag kan känna en frustration i att komma så nära de här personerna och sen påbörja ett 
jobb och sen komma fram till insatser och så och sen har jag alla mina andra klienter hela 
tiden… den här pojken som är 11 år, det tog väldigt lång tid att öppna upp, sen när han väl 
började göra det så var det slut och han skulle få kontaktperson, då släppte vi taget, men vi 
finns ju kvar…för min egen del kan jag känna lite att jag kan sakna den kontakten som vi fick 
med dem, de klarar sig i livet och vi finns kvar, även om vi inte har en utredning nu och 
insatsen är på gång… 

Bättre bild av föräldern 

Några socialsekreterare tar upp att föräldrarollen påverkas under en utredning, både i 
lägenheten och i en traditionell utredning, men kanske mera påtagligt under en 
lägenhetsutredning, då det är svårare för föräldrar att ”smita undan” från sådant som kan 
kännas svårt att prata om.  Föräldrarna börjar ofta fundera över sitt förhållningssätt mot 
barnen i olika situationer. Bilden av föräldern blir ofta tydligare för socialsekreterarna efter 
en lägenhetsutredning än efter en utredning i kontorsmiljön.
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Synliggörandet av barnen 

I lägenheten finns gott om tid till samvaro med både barn och vuxna och det är möjligt att 
anpassa samvaron efter barnens behov, exempelvis att spela spel en timme innan det är dags 
att rita nätverkskartor. Barnen får mycket utrymme i samtalet. Genom att barnen, de dagar de 
vistas i lägenheten, hör vad socialsekreterarna och föräldrarna pratar om, vågar de oftast 
beröra sådant som tidigare kan ha varit svårt för dem, exempelvis en förälders missbruk. Det 
som barnen säger används genom att det förs tillbaka till föräldrarna i samtal med dem. 
Barnens berättelse dokumenteras också i utredningen. Lika mycket tid för samtal och samvaro 
finns inte på kontoret. Där finns det möjlighet att samtala med barnen och att låta dem leka i 
samtalsrummets lekhörna, men under kortare tid.  
 
- Vi frågade barnen om de trodde att mamma och pappa skulle kunna klara av sina problem 
och det trodde de inte och det hörde föräldrarna när barnen sa. Barnen pratade som kvarnar 
och de ville inte gå hem och de var här varenda dag och de lyssnade noga på vartenda ord 
som sades. Pojken som var 8 år han hörde allt som sades i lägenheten. Barnen blev 
jourplacerade efter att mamma hade blivit misshandlad av pappa efter ett gräl och då kunde 
vi placera barnen frivilligt. 

Den socialsekreterare som är stationerad i lägenheten berättar om hur det kan vara när barn 
och föräldrar får rita sina nätverkskartor och det klarläggs att det finns andra vuxna kring 
barnet, vilka tar barnets parti och inte föräldrarnas, vilket blir ett stöd för barnet: 

- Sen samlas vi och så pratar vi igenom kartorna. Barnen får höra vad pappa och mamma har 
skrivit och vice versa. För det mesta har föräldrarna ganska god koll på vilka som är viktiga 
för deras barn. Men det händer också att barnen tycker att personer är viktiga som 
föräldrarna inte är så jätteförtjusta i och det är ofta personer som kan ha haft synpunkter på 
föräldrarnas föräldraskap, synpunkter som har gjort det lättare för barnen, där de känner att 
de har varit trygga, som tex släktingar som har hamnat i akuta situationer om det är 
föräldrar som dricker …där släktingen har gått in och sagt ifrån; ´det här är inte klokt att du 
sitter där och dricker och du har ett litet barn att ta hand om ´… Och förebrått 
föräldrarna…och eftersom barnet naturligtvis har lidit av det här så tycker barnet att det här 
känns bra…och det finns också personer som är viktiga för barnen som föräldrarna har blivit 
lite förvånade över. Men för det mesta så stämmer föräldrarnas och barnens kartor ganska 
bra. 

 

Större öppenhet 

Det förefaller som om att det blir lättare att klarlägga när barn och föräldrar har olika åsikter i 
en fråga under en lägenhetsutredning. Det finns tid att tillsammans sitta ner och penetrera 
olika frågor och tydliggöra hur var och en tycker. Eftersom barnen hör vad föräldrarna säger 
hela tiden så får barnen mandat att också prata om dessa saker. Det blir svårare att hemlighålla 
problem när målet är att så långt det är möjligt klarlägga dessa. Föräldrarna ställs inför det 
faktum att deras barn kanske inte håller med dem och det kan få dem att betrakta sin egen 
föräldraroll med nya ögon.  

Förhållningssätt mot klienten 

Samtliga socialsekreterare tar upp betydelsen av att förhålla sig mot klienterna på ett 
respektfullt sätt, att inte fråga mer än nödvändigt och att förbereda dem på att 
lägenhetsutredningen kommer att ta slut och därmed även den dagliga kontakten med 
socialsekreterarna där. En socialsekreterare berättade att det blev svårt för hennes klient, en 
mamma, när lägenhetsutredningen var slut, eftersom denna mamma då blev ganska ensam 
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från att ha fått väldigt mycket uppmärksamhet under några veckors tid. Efter en 
kontorsutredning blir detta inte lika påtagligt, då kontakten inte är lika intensiv mellan 
socialsekreterarna och familjerna. 

-…och många klienter är ju vana vid att vända ut och in på precis allt…alltså jag vet inte om 
det har respekt för oss som myndighetspersoner och tror att de måste berätta precis allt, 
måste berätta om saker som är väldigt smärtsamma, ja, som ingen annan vet om dom och som 
vi kanske inte hade behövt veta heller… det kanske bara skapar ångest sen när de inser att de 
har sagt det….men det uppstår ändå en ganska intim situation när man träffas så mycket…det 
är också någonting som jag kan känna nu att all den tid som vi la ner på familjen nu sista 
gången och hon kom varje dag och det funkade och hon mådde jättebra och sen då skillnaden 
nu när utredningstiden är slut….jag tror att hon känner sig väldigt sviken… 

-… ja, vi är tillgängliga, vi är inte stressade, vi finns där, och dom kan påverka och styra vad 
vi ska prata om …ja, och ändå att dom vet att det är slut ett visst datum  så tror jag att det är 
svårt att förhålla sig till det innan… 

- Det är ju ett väldigt stort förtroende som familjerna lämnar över till oss, när de berättar så 
mycket om sina liv för oss, som de gör tänker jag… Jag tänker när de går härifrån och man 
föreslår familjebehandling,  alltså de behöver ju inte redogöra för allt igen…det är ju också 
det vi ska ha utredningen till, att vi ska kunna presentera nånting för familjebehandlarna som 
de ska kunna börja jobba med ganska direkt. 

 

Roller 

Bilden av socialsekreteraren 

Socialsekreterarna säger att deras yrkesroll blivit annorlunda i lägenheten jämfört med i 
socialkontorets lokaler. Myndighetsrollen tonas ner i lägenheten. Det blir lättare att få en 
positiv kontakt med klienterna när man både arbetar och umgås tillsammans under några 
veckors tid under mera avslappnade former. Familjerna får se att socialsekreterarna inte bara 
är myndighetspersoner utan också vanliga kvinnor och/eller mammor (alla som arbetat i 
lägenheten är kvinnor, men alla har inte egna barn.) 

- Min roll har blivit annorlunda sen jag började jobba här. Den har blivit mycket mer 
nyanserad. Bror Duktig som går in o talar om hur det egentligen ska vara…det väcker ju 
motstånd att ha en sån roll.  Just det här att jag kan vara en medmänniska gör att folk 
slappnar ju av på ett helt annat sätt. Första dan kanske de sitter på helspänn och har 
taggarna utåt, då får man ju försöka att bemöta det …men när de varit hos oss i några dar 
och blivit hövligt och respektfullt bemötta så brukar de inte ha så stora bekymmer att slappna 
av, och börja på att berätta hur det är. Man kan ju också tala om när barnen är med i bilden 
så kan man ju tala om det man ser; ´Jag kan se att era barn är oroliga, att din lille pojke är 
jätteorolig för att du inte ska komma…´ 

-…vid ett tillfälle satt både Britta och jag här och tårarna rann på oss…det kändes faktiskt 
inte speciellt  oprofessionellt att börja gråta inför en klient… Det kändes medmänskligt, jag 
menar vi är faktiskt människor vi också… 

Socialsekreterarna säger att det inte går ”att gömma sig” när man arbetar i 
utredningslägenheten. På kontoret blir det annorlunda eftersom tiden för samtal är så mycket 
mera avgränsad och det finns inte samma tid för umgänge. De har funderat på hur mycket de 
vill berätta om sig själva som privatpersoner. De menar att man kommer så nära klienterna i 
lägenheten att det blir nödvändigt att fundera över detta. Hur mycket och vad 
socialsekreterarna har berättat om sig själva är också något som är individuellt. I 
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socialkontorets lokaler uppstår inte problemet på samma sätt; tiden för samtal är betydligt 
kortare och man ses inte lika ofta som i lägenheten. 

- Nå´nting annat som är väldigt svårt är det här med hur nära ska man gå, hur mycket av sig 
själv ska man lämna ut. Jag hittade en nivå som var bra för mig, det innebar att jag var mer 
privat än vad jag nå´nsin skulle vara på byrån utan att tycka att jag lämnade ut mig för 
mycket. Det var ju inte så att klienten satt och frågade utan det var ju helt upp till mig själv 
att välja. Det kändes som att här gäller det nog att jag kan bjuda på vad som hände mig igår 
kväll och var jag bor och det var ok för mig att lämna ut det.  

- Tanken om hur privat jag kan vara mot klienterna slog mig varje gång vi åt lunch 
ihop……just vid lunchen, för då hade vi inga strikta frågor …..ja, att vara medmänniska och 
allt det här och dela med sig lite och så  och samtidigt ändå vara i tjänst…då tänkte jag 
såhär, vad är det jag absolut inte vill att de ska veta och vad tycker jag är ok…  

- Det går inte att gömma sig när man är här…Och det kände jag ju också att det är tröttande, 
men det ger ju jättemycket…och man får en annan kontakt men man blir ju också väldigt trött, 
men det är ju nyttigt också och jag tänker, vad är det vi gör, vi sitter ju bara bakom våra 
skrivbord och bestämmer över människors liv och här får man ändå… det är det här som är 
livet…det är ju den här kontakten.  

 

Bilden av klienten  

Socialsekreterarnas berättelser om deras syn på klienterna stämmer överens med föräldrarnas. 
Den sammanhållna tiden i utredningslägenheten, den hemlika miljön, familjernas delaktighet 
och samvaron har en inverkan på socialsekreterarnas bild av klienten, där det blir möjligt att 
se både starka och svaga sidor. Det blir en mera hel och nyanserad bild, vilken gör att det blir 
lättare att göra en bedömning. Socialsekreterarna menar att deras oro för ett barn eller för en 
familj ofta minskade efter en lägenhetsutredning, eftersom de tyckte att de hade ett så mycket 
gedignare bedömningsunderlag, än vad som oftast är möjligt att få fram under en traditionell 
utredning. 

-…här får de kontakt med oss mera som människor och det blir en balans i själva hanteringen 
av problemet.  Det här att vi kan se det dom är bra på och uppehålla oss vid det, gör också att 
vi kan se det dom är mindre bra på och uppehålla oss vi det. Alla familjer har ju resurser 
alltså. 

- …ja, jag hade ju förväntningar att jag skulle få ganska bra inblick i familjen och att jag 
skulle kunna och få lite bättre inblick i hur barnen hade det… mer kontakt med barnen…  

-…mina förväntningar infriades på så sätt att vi fick ju veta rätt mycket om familjen som vi 
inte visste och förstod en del, som gjorde att, ja att man kände mer att vi kunde göra rätt 
insatser och sen att oron minskade ju… för barnen, ja, det tycker jag … 

-…båda gångerna har vi utrett familjer här, som vi har utrett tidigare utan att egentligen 
komma någon vart, första gången var det en psykiskt sjuk mamma där vi var osäkra på hur 
det fungerade… där fick vi verkligen tillfälle att se samspelet mellan mamman och barnet…i 
båda utredningarna har vi blivit lugnade i båda fallen, även om det finns stora brister… 
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Sammanhållenhet   

Tiden  

Socialsekreterarna beskriver hur lägenhetsutredningen bidrog till att skapa en mera 
sammanhållen process i utredningen, vilket de upplevde som positivt. Den intensiva 
utredningstiden i lägenheten påverkar utredningen och dess innehåll jämfört med att utreda i 
socialkontorets lokaler som innebär ett mera splittrat arbetssätt. Två socialsekreterare tar upp 
att det ibland har känts svårt att träffas så intensivt under en kortare tid i utredningslägenheten 
och sen tar utredningen slut ganska plötsligt. De har påtalat vikten av att förbereda klienterna 
för avslutet av terapeutiska skäl. En väl genomförd utredning kan ha en behandlande effekt 
menar några socialsekreterare och det gäller att vara varsam med klienterna, som anförtrott 
mycket om sina liv under utredningstiden. Det blir inte samma nära kontakt och inte samma 
sammanhållenhet under en utredning i kontorsmiljö, menar de.  

- Jag hade förväntningar utifrån hur utredningen skulle vara…sen hade jag förväntningar 
utifrån det här att det var ett nytt sätt att jobba…spännande att få komma ner och träffa 
familj, samtidigt som det kändes lite oroligt det här att man skulle tillbringa så mycket tid 
med en och samma familj. 

-…och det tänker jag att man inte gör i samma utsträckning när man träffas en timme en 
gång i veckan, det skulle man inte göra själv heller…jag tror att de kanske känner att man tar 
hand om det mera nu, i och med att man också gör nånting av det…att man inte bara skriver 
ner det och sen blir det inget mer…speciellt tror jag att han fick ur sig mycket, som han inte 
hade sagt i de andra utredningarna…nej, jag tror att det har varit lättare att vara här 
faktiskt,  det är inte det här splittrade… 

 

Dagen i utredningslägenheten 

Socialsekreterarna beskriver att dagen innehåller frukost, samtalspass utifrån valt 
behovsområde, lunch och samvaro. Mycket tid användes för att det skulle vara trevligt i 
lägenheten, med levande ljus och god mat samt gott om tid för samtal. Frågemanualerna 
används som ett stöd under samtalets gång.  

Eftersom två socialsekreterare arbetar i lägenheten samtidigt, kan en samtala med föräldrarna 
och den andra med barnet/barnen. Socialsekreterarna försöker så mycket som möjligt att skilja 
på barn och föräldrar så att de kan känna sig fria att prata som de vill. Vissa dagar bjöds 
referenter in, exempelvis barnets lärare eller förskolepersonal. En socialsekreterare beskriver 
hur det nästan var svårt att avsluta dagen med en mamma, som trivdes väldigt bra i 
utredningslägenheten och inte hade någon brådska iväg:  

- Den mamman som var här gick med på att vara här, till stor del, men hon var väl rädd för 
att vi skulle omhänderta hennes barn… hon hade med sig veckotidningar, hon sa att hon 
måste ha något att göra om hon skulle vara här hela dagarna…hon tyckte inte att hon kunde 
prata med oss hela dagarna… och sista veckan hon var här så sa hon: ´snälla vi kan väl 
fortsätta en vecka till…´Hon bubblade och hon pratade och berättade massor och vi lyssnade 
och vi lyssnade…lyssnade till stor del och vred och vände, både med Britta och med mamman 
i familjen, sen hade vi ju barnen här och då var vi ju med dem, spelade mycket spel… 

- Vi fikar, pratar om hur dagen innan varit, sen går vi in på vad vi ska prata om denna dagen, 
tidigt går vi in på det här med familj och relationer.  Vi kan dela på oss så att en handläggare 
jobbar med barnet och den andre jobbar med den vuxne. Ibland vill barnen vara i samma rum 
som sina föräldrar, annars kan vi dela på dem. Vi försöker så mycket som möjligt att skilja på 
barn o föräldrar så att de ska känna sig fria att prata som de vill. Vi har frågemanualen med 
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oss och utgår från den, när vi pratat med barnet och så får barnet rita sin nätverkskarta och 
prata om personer som det tycker är viktiga. Efter lunch så tar vi oftast ett arbetspass också. 
Och då blir det ju utifrån nåt av barnets behov eller att det handlar om föräldraförmågan 
eller att vi pratar med barnen. 

I en lägenhetsutredning kom familjen sällan i tid och det medförde att lunchen inte hanns 
med, då mamman i familjen skulle börja jobba kl. 13. I denna familj träffade 
socialsekreterarna knappast barnen, då föräldrarna inte ville det, utan då fick de fokusera på 
föräldrarna. 

- Vi hade ju planer hur vi skulle täcka in alla barnen under de här tre veckorna, men det föll 
ju redan första dagen för att de kom ju inte…skratt…för de lyckades ju inte få dit vare sig 
barnen eller sig själva…sen fortsatte det ju i den stilen…det var ju meningen att vi skulle äta 
lunch, det gjorde vi aldrig, dels började hon jobba vid kl. 13 på dagarna och sen så pratade 
de så mycket överhuvudtaget, när vi träffades så att det kändes som att det var viktigare att vi 
fick tid för det än att göra lunch…sen visste vi aldrig när de skulle komma så det blev svårt 
att handla…Britta handlade ju korv med bröd en gång , men det låg ju där i flera dagar, till 
slut åt vi upp det själva…skratt… Vi kände att det var inte alls läge för mat utan det var 
snabbt in och sen satt vi här och pratade… 

 

Arbetsmetoder  

Samtliga socialsekreterare säger att det är roligt och intensivt att arbeta i 
utredningslägenheten. En socialsekreterare tycker att hon arbetar ungefär på samma sätt i 
socialkontorets lokaler; ställer öppna frågor och väntar in svar, skillnaden är att hon har så 
mycket mera tid när hon arbetar i lägenheten. Socialsekreterarna berättar att det blev 
annorlunda än de hade trott att arbeta i utredningslägenheten. De säger att det gav väldigt 
mycket, att de trodde att man skulle få, och fick, en helt annan och närmare kontakt med 
klienterna än vad man får när man utreder i socialkontorets lokaler. Samtidigt upplevs 
lägenhetsutredningen som ett krävande och jobbigt arbetssätt, där man inte har många minuter 
för sig själv under en hel arbetsdag.  
 
- Det blev annorlunda än vad jag hade trott, på gott och ont, det gav jättemycket, det bästa 
var ju att komma ner hit och få fokusera på en familj åt gången, samtidigt så ställde det ju 
jättestora krav på en själv och på många sätt var det väldigt, väldigt jobbigt. Man fick inget 
eget utrymme, ja när jag gick på toaletten fick jag vara själv, i övrigt var man med familjen 
hela tiden. Sen mår man ju olika själv, är man väldigt trött då måste man ändå sätta sig med 
familjen och då får man anstränga sig mer och försöka vara intresserad och andra dagar var 
det inget problem. 

En stressfaktor som alla socialsekreterarna tar upp är att de övriga pågående utredningarna 
som de har på socialkontoret. När socialsekreteraren (här bashandläggaren) arbetar i 
utredningslägenheten finns hennes medhandläggare kvar på socialkontoret för att arbeta i 
bashandläggarens pågående ärenden. Medhandlägaren är ju själv bashandläggare i flera 
pågående utredningar, som hon måste prioritera. Följden av detta blir att den socialsekreterare 
som arbetar i utredningslägenheten känner en stor stress i sina övriga pågående utredningar 
som genomförs på socialkontoret. Dessa utredningar får till stor del ligga vilande under 
lägenhetsutredningen, trots att utredningstiden fortsätter att gå . 

Socialsekreteraren nedan beskriver, liksom de övriga intervjuade socialsekreterarna, ett 
problem som förefaller vara organisatoriskt och enligt min tolkning är detta en fråga om hur 
befintliga resurser används. 
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-…hur förbereder man sig, hur frigör man sig för att kunna gå ner i lägenheten och hur ser 
man till att man kanske har mer uppföljning efteråt utan att överhopas av allt arbete som har 
legat efter hela tiden…för det är liksom det…det här är ett jättebra projekt, det är jättekul att 
jobba såhär…det är så otroligt givande även ifall det var tufft och jobbigt och alltihopa…men 
man kan koncentrera sig på en klient och känna att nu gör jag ett bra jobb…men allt det här 
runt omkring, alltså så stressad som jag känner mig nu, när jag har varit i lägenheten så 
länge, allt jobb som kommer tillbaka, det tar bort mycket av det här roliga  också …det blir 
ett bakslag…första tiden var det så att jag hade saker som inte kunde ligga så jag gick hit 
efter och skrev…och det var hemskt… 

- Meningen är att när man har ett par timmar över på eftermiddagen ska man gå upp på 
sektionen, men man orkar inte det, det är inte läge för det. För att göra ett bra jobb här så 
behöver man få koncentrera sig på det här.  Jag vill lägga till att det har varit väldigt roligt 
att vara i lägenheten, det har inte alls bara varit jobbigt och besvärligt, det har varit 
jätteroligt! 

Socialsekreterarna tar upp vissa begränsningar, vad gäller kontorsutredningarna. Den dagliga 
tiden är betydligt kortare för att genomföra en s.k traditionell utredning, eftersom samtliga 
socialsekreterare arbetar parallellt med flera utredningar. Det finns ett samtalsrum för alla 
socialsekreterarna att dela på, vilket nämnts tidigare. Detta rum ska även delas med 
socialsekreterarna på försörjningsstödsenheten. Då är det inte möjligt att alla socialsekreterare 
bokar rummet för en halv eller hel dag i taget, för att få längre sammanhängande tid för 
utredningssamtal. Socialsekreterarna tar också upp att mycket av arbetet på socialkontoret 
styrs av att det händer akuta saker som de måste arbeta med; det kommer in nya anmälningar 
gällande barn som far illa, anmälningar som inte får vänta. .Att utreda i socialkontorets lokaler 
blir ett mera fragmenterat arbetssätt, enligt socialsekreterarna. 

- Jag tänker ofta att det finns mycket mer därunder, än vad vi kan ta tag i på byrån, på det 
sättet vi utreder, man ser så mycket här ju, ja det kanske är självklart, men det är den stora 
skillnaden. Och sen så har jag skrivit två utredningar efter, som var ganska korta, det var inte 
så jobbiga ärenden, och då använde jag mig av den här mallen. Sen skrev jag inte utifrån alla 
behovsområden, men jag tittade på frågorna, vad som var viktigt att ha med och det försöker 
jag göra. Nu har jag börjat en ny utredning och då försöker vi gå efter det materialet och titta 
på vad som är viktigt att ta den här gången…sen är det ju svårt att få till det, det styrs över 
till något annat, men att man ska hålla fokus på det här området, om klienterna är väldigt 
akutstyrda, det tycker jag, jag tänker mer jag också barnet, det är lätt att man tappar fokus på 
barnet, jag försöker tänka hur viktigt det är att träffa barnen, SJÄLVA, det har ju inte jag 
gjort förut… 

- Man får ju veta en del när man utreder på vanligt sätt, men det känns så hattigt och det blir 
så korta inslag, men om en människa är här så länge och intensivt och gör en massa saker 
och man utreder samtidigt så får man ju mer underlag och en bättre bild, för vi var ju rätt 
oroliga för de här barnen… 

-…alltså vi har ställt frågor och så har vi pratat och så har vi ställt följdfrågor, ungefär som 
man gör på sektionen…jag tycker inte att det var några problem, båda var väldigt öppna av 
sig…Det jag själv tycker är väldigt bra med materialet är det här med 
nätverkskartor…hälsoformuläret….att det finns lite konkreta saker som dom kan göra som vi 
kan prata om… att det inte bara blir den här dialog…alltså utfrågningen…utan det finns 
någonting att göra… 
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Förändring  

Flera socialsekreterare berättar om att de sett att det skett en förändring i familjerna under 
utredningstiden.  Den sammanhållna och intensiva tiden i utredningslägenheten tycks bidra 
till att en process kommer igång; en process som leder till en förändring. Det verkar också 
som att det behövs att en god relation har skapats mellan socialsekreterare och familj, för att 
familjemedlemmarna ska kunna och våga se sin egen delaktighet i problematiken. Därtill 
måste familjemedlemmarna vara beredda att arbeta för en förändring.   

- Då tog vi tag i det problemet som fanns, för att mamman är väldigt bestämd när hon tycker 
nånting och svår att få samtal med om hon är arg på någon, så det blev också något 
behandlande i det, att vi satt här och pratade med den här mostern och vad det var som hade 
hänt och hur de pratade med varandra här, så det var något bra på det sättet också med det. 
Sen när de gick så kramade de om varandra, från att ha suttit i varsitt soffhörn, och varit 
väldigt irriterade… 

En socialsekreterare beskriver en utredning som genomförts i lägenheten där det slutade med 
en frivillig placering av barnen. I denna utredning har socialsekreterarna kommit framåt i sitt 
arbete med familjen och det har skett en positiv förändring.  

- Jag tror inte att vi kunnat komma därhän om vi hade gjort en vanlig utredning för att nu 
visste föräldrarna att vi ville dem väl. Jag tror att en sån här utredning kan vara klargörande 
och motiverande för föräldrarna i många stycken även om de kanske inte i själva situationen 
vill erkänna det, speciellt inte missbrukare med starkt förnekande. Men ändå efter en tid när 
de har fått tänka efter tror jag en sån här utredning kan ha en motiverande effekt.  

- En sån här utredning griper ju in under flera veckor av deras liv på ett högst påtagligt sätt. 
Och jag tror att de upplever oss kanske mera som medmänniskor som är ganska kloka vuxna 
som de kan prata med och inte i första hand är ute efter att döma dem utan faktiskt ge dem 
hjälp.  

 

Sammanfattning 

Socialsekreterarna beskriver att miljön spelar stor roll och de menar också att de märker på 
familjerna som utreds att de påverkas av miljön. Socialsekreterarna tycker att det blir lättare 
att få en god kontakt med familjerna i lägenheten. Miljön i lägenheten beskrivs som hemlik 
och informell och den bidrar till ett mera avspänt samtal med familjerna. Kontorsmiljön 
beskrivs som formell, anonym och mindre avslappnad. Miljön i lägenheten tycks bidra till en 
normalisering av utredningssituationen. Samtliga socialsekreterare har funderat kring sitt 
förhållningssätt mot klienterna och hur mycket de vill berätta om sig själva som 
privatpersoner. De betonar vikten av att förhålla sig på ett respektfullt sätt och bemödar sig 
om att skapa ”ett gott möte”. Deras roll har blivit mindre myndighetsbetonad när de arbetar i 
lägenheten, jämfört med i socialkontorets lokaler. Tiden och samvaron i lägenheten gör att det 
är lättare att få kontakt både med barn och föräldrar och att få en nyanserad bild av familjen 
och av barnens behov, jämfört med en kontorsutredning. Samtliga socialsekreterare säger att 
det är roligt men krävande att arbeta i lägenheten.   
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DISKUSSION OCH ANALYS 
Syftet med uppsatsen var att belysa hur några föräldrar och socialsekreterare beskriver sina 
erfarenheter av två olika modeller för barnavårdsutredningar. Min övergripande 
problemformulering handlade om att belysa två olika utredningsmodeller ur ett klient- 
respektive professionellt perspektiv. Fokus låg kring hur de två olika utredningsmodellerna 
skiljer sig åt och kring vilka bilder föräldrarna och socialsekreterarna ger av de olika 
utredningsmodellerna och av varandra. Vilken betydelse hade miljön, tiden, relationerna 
mellan familjerna och socialsekreterarna, synliggörandet av barnen och arbetsmetoderna? 
I detta avsnitt redovisas mitt material i förhållande till syftet och min övergripande 
problemformulering, samt till mina teoretiska utgångspunkter. I tidigare avsnitt har jag 
redogjort för frågeställningarna och resultaten. 

Föräldrarna 

Utifrån intervjuerna med föräldrarna framkommer att miljön är mycket betydelsefull för dem. 
Alla föräldrarna har kommenterat den rumsliga miljön, både vad gäller socialkontorets lokaler 
och utredningslägenheten. Miljön i lägenheten upplevs ge en känsla av hemlikhet, vilken 
bidrar till att skapa ett mera avspänt samtal, till att få kontakt och umgås lättare. Detta stöds av 
Lundberg (2002) som studerat vården av demenssjuka och funnit, att om vårdarna lyckas 
skapa en hemlik miljö, skapas en familjär känsla som bekräftar både vårdtagarnas 
(klienternas, min kommentar) positiva och negativa särdrag. Föräldrarna har också upplevt att 
de tycker att de blev sedda och fick möjlighet att visa vilka personer de är, eftersom de 
medverkade i olika, vardagliga situationer med sina barn i lägenheten. Utredningsmaterialet i 
lägenheten uppskattades av både barn och föräldrar, som tyckte att det blev tydligt att det 
fanns en plan för hur utredningen skulle genomföras. Att rita nätverkskartor var något som 
både föräldrar och barn uppskattade och som medförde att familjerna kände sig sedda av 
socialsekreterarna. Barnen blev mera synliggjorda i utredningslägenheten än i 
kontorsutredningen. Samvaron och de gemensamma måltiderna med hemlagad mat beskrivs 
som betydelsefulla. Det tycks som om miljön i lägenheten bidrar till en slags normalisering av 
utredningssituationen. Föräldrarna beskriver, precis som socialsekreterarna, att utredningen i 
lägenheten blir en mera sammanhållen process än utredningen i kontorsmiljön. 

Miljön i socialkontorets lokaler beskrivs av föräldrarna som stel och tråkig och bilden de ger 
är att den bidrar till en känsla av att bli utelämnad, att vara en klient bland andra klienter. 
Föräldrarna vill inte gärna ta med barnen till kontorsmiljön, när de jämför med miljön i 
lägenheten. Det ges inte heller samma möjligheter att visa både sina starka och svaga sidor 
som förälder i kontorsmiljön.  

Föräldrarna beskriver liksom socialsekreterarna hur det goda mötet skapas. Det krävs en bra 
miljö, ett gott och respektfullt bemötande där det är viktigt att klienterna känner sig sedda och 
uppmärksammade och blir lyssnade på. Föräldrarna och socialsekreterarna beskriver hur 
barnen blivit synliggjorda i lägenheten genom umgänge med lek och spel och genom samtal 
med socialsekreterarna. Socialsekreterarna samtalar med barnen även i kontorsmiljön men det 
finns inte samma tid och rumsliga utrymme för umgänge. 

Föräldrarna har beskrivit att enskilda socialsekreterares bemötande har spelat mycket stor roll 
för hur de upplevt utredningarna, både i socialkontorets lokaler och i lägenheten. Föräldrarna 
nämner och kommer ihåg de socialsekreterare, som gjort utredningarna vid förnamn, oavsett 
om de är nöjda eller mindre nöjda med utredningarna.  

Av detta blir det tydligt att det är betydelsefullt vilken enskild individ, som arbetar som 
socialsekreterare, att den personens bemötande och agerande betyder något för de klienter 
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som genomgår en utredning och att det är viktigt med kontinuitet i kontakten; att inte ständigt 
behöva träffa nya personer. Föräldrarna beskriver vidare att socialsekreterarnas bemötande 
blir mindre myndighetsbetonat och mera avspänt i lägenheten.  Det finns tid till att umgås och 
prata även om neutrala, alldagliga och vardagliga saker som inte berör själva utredningen. 

Föräldrarna betonar hur viktigt det är med en relation till socialsekreterarna och flera av dem 
har uppskattat att de lärt känna den socialsekreterare, som är stationerad i lägenheten, sedan 
tidigare utredningar i kontorsmiljön. En relation var redan skapad här, vilket var positivt i 
nästa utredning.  

Av föräldrasvaren framkommer att relationen med socialsekreterarna har stor betydelse för att 
en gynnsam process ska komma igång. Utan en god relation mellan dessa parter tycks ingen 
process som utvecklar situationen framåt komma till stånd. Flera föräldrar har uttryckt att 
lägenhetsutredningen blev som en process, vilket de inte upplevt med tidigare utredning gjord 
i kontorsmiljö under en fyramånadersperiod. De har berättat att arbetet i kontorsutredningen 
har blivit splittrat och ibland nästan avstannat. Två föräldrar har inte förstått att det pågick 
utredning gällande deras barn, förrän utredningen redan pågått en tid.  

Socialsekreterarna 

Utifrån de intervjuer som jag gjort med fem socialsekreterare framkommer att de tycker att 
arbeta i utredningslägenheten är ett stimulerande arbetssätt med en tydligt och strukturerad 
arbetsmetod. 

Arbetssättet ger en helt annan kontakt med barn och föräldrar än att utreda på traditionellt vis, 
även om det är krävande att arbeta i utredningslägenheten. Det innebär ett intensivt umgänge 
med familjen och att samtidigt tänka på att behålla ett professionellt förhållningssätt under 
den dagliga samvaron. Socialsekreterarna har ibland upplevt stress då de arbetat i lägenheten, 
eftersom pågående parallella utredningar i kontorsmiljön får vila, eller stöttas av 
medhandläggaren, då utredningen i lägenheten pågår. Detta har inte föräldrarna märkt något 
av. 

Miljön i lägenheten beskrivs som informell och hemlik och den bidrar till att skapa goda 
möten mellan socialsekreterare och klienter. Det finns även gott om tid för samvaro i 
lägenheten, där man pratar om vardagliga ting, utöver utredningssamtalen. Socialsekreterarna 
upplever att rollen som myndighetsperson tonas ner i lägenheten och att utredningen ger 
betydligt mer information om familjen än en traditionell utredning. Den utökade tiden i 
lägenheten och samvaron med familjen, där man ser både barn och föräldrar i olika situationer 
underlättar att hålla fokus på barnet och dess behov. Det blir möjligt att se både starka och 
svaga sidor hos familjen, vilket ger en mer nyanserad bild. Socialsekreterarna beskriver att 
utredningen i lägenheten blir en mera sammanhållen process än utredningen i kontorsmiljön.    

Att utreda i kontorsmiljön beskrivs som ett mera fragmenterat och splittrat arbetssätt och det 
blir svårare att hålla fokus, då man utreder flera familjer parallellt enligt den traditionella 
modellen. Miljön i socialkontorets lokaler upplevs som mera formell och stressande.  

Sammantaget blir det lättare att göra en bedömning av barnets situation och behov efter en 
lägenhetsutredning och oron för barnet minskar. Den utökade tiden i lägenheten medverkar 
också till att öka föräldrarnas motivation att se sin egen delaktighet i familjens problem och 
därmed viljan att arbeta för en förändring. Om det finns gott om tid ökar möjligheten att en 
god relation kan etableras mellan socialsekreterare och klient. En relation mellan 
motivationsarbetare (eller socialsekreterare, min kommentar) och klient är grundläggande för 
att motivera en annan människa till en förändring, enligt både Revstedt (1995) och Morén 
(1996). 
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Vidare framkommer i intervjuerna att socialsekreterarna menar att ”det goda mötet” 
kännetecknas av en ömsesidighet, ett respektfullt bemötande och när klienten upplever sig ha 
blivit lyssnad på och sedd. Detta stöds av Dahl m.fl. (1980), som beskriver en horisontal 
relation, dvs en relation som bygger på jämlikhet och ömsesidighet.  

Även Lundberg (2002) skriver om relationens betydelse för att skapa ett gott möte och menar 
att med en relation som utgångspunkt, är det lättare för vårdaren (eller socialsekreteraren, min 
kommentar) att fokusera på det friska hos personen och försöka befrämja dennes egna 
förmågor. Socialsekreterarna beskriver att de tror att föräldrarnas upplevelse är att de blivit 
lyssnade på och respekterade under lägenhetsutredningen.    

 

Analys 
Barnavårdsutredningar ser sällan likadana ut. Problematiken kan vara liknande men det finns 
alltid skillnader i utredningen, beroende på familjesammansättning, familjens kulturella 
tillhörighet, problemets art, familjemedlemmarnas inbördes förhållande, deras relationer med 
socialsekreterarna, familjemedlemmarnas resurser och motivation till förändring, 
socialsekreterarnas kunskaper och personliga inställning samt socialtjänstens möjligheter och 
resurser att bidra med någon form av behandlingsinsats. 

Utredningssituationen som en social konstruktion 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, som beskrivits tidigare, skulle 
utredningssituationen kunna betraktas som en social konstruktion.  

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas processen i utredningen av de människor 
som medverkar i utredningen; socialsekreterare, familjer, referenter och eventuella andra 
professionella. Resultatet av utredningen, det vill säga bilden eller konstruktionen av barnens 
och föräldrarnas situation, skapas utifrån vilka perspektiv och intressen som de medverkande i 
utredningen har. 

Familjemedlemmarna ger sin bild av verkligheten; sin konstruktion till socialsekreterarna, 
som kan bekräfta det de ser och hör och komplettera med det som de tycker är viktigt att 
tillföra. Socialsekreterarna kan, om en relation finns med familjemedlemmarna, bidra till att 
se situationen utifrån sitt perspektiv och skapa sin konstruktion. Familjemedlemmar och 
socialsekreterare diskuterar tillsammans under utredningstiden och i allra bästa fall kan en 
gemensam konstruktion av problematiken och gemensamma förslag skapas, gällande vilka 
möjligheter som finns för att åstadkomma en förändring. Här finns naturligtvis gradskillnader; 
i vissa utredningar uppnås ett stort mått av samförstånd, i andra mindre, i somliga uppnås inte 
samförstånd överhuvudtaget.  

Föräldrarnas konstruktioner 

Den bild eller konstruktion som föräldrarna har gjort av utredningssituationen i lägenheten är 
helt olika den konstruktion som de gör av utredningssituationen i kontorsmiljön. Men den 
liknar mycket den bild socialsekreterarna ger.  

Av konstruktionen av utredningssituationen i kontorsmiljön framkommer ett splittrat 
arbetssätt med bristande kontinuitet i en formell och opersonlig miljö, som vissa föräldrar 
upplevt som kränkande och barnovänlig. Barnen har inte gärna velat komma till 
kontorsmiljön. Några föräldrar har upplevt en otydlighet i utredningsförfarandet. Alla 
föräldrar har inte förstått att det pågått en utredning, förrän en tid efter att utredningen inletts. 
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Utredningssituationen uppfattades ibland som kränkande både i kontorsmiljö och i 
lägenheten, beroende på själva situationen, av att tvingas vara med om en utredning.  

Konstruktionen av utredningssituationen i lägenheten är betydligt mera positiv. Föräldrarna 
konstruerar en bild av en situation där det är hemlikt, personligt, informellt och där de får ett 
respektfullt bemötande. De beskriver en barnvänlig miljö där barn har blivit 
uppmärksammade och synliggjorda på ett sätt som är anpassat för barn. Det finns en 
sammanhållenhet i det som sker under utredningssituationen. Det har blivit begripligt för 
föräldrarna vad som har skett och varför. Relationer har skapats mellan barnen, föräldrarna 
och socialsekreterarna. Dessa relationer har bidragit till att föräldrarnas bild eller konstruktion 
av socialsekreterarnas roll som myndighetspersoner i utredningssituationen har tonats ned. 
Det tycks som om föräldrarnas bild av socialsekreterarna har normaliserats.    

Några föräldrar har mött samma socialsekreterare i utredning i kontorsmiljön och senare i 
lägenhetsmiljön. De har uppskattat att möta henne på nytt i nästa utredning i lägenheten. Trots 
detta är dessa föräldrars konstruktioner av de båda utredningssituationerna helt olika! Det 
tyder på att det är flera faktorer som påverkar föräldrarnas konstruktioner, utöver vilken 
socialsekreterare som arbetar med utredningen. Föräldrarna har också en föreställning om att 
socialsekreterarnas konstruktion av de olika utredningssituationerna ser olika ut. Nedan följer 
en beskrivning som bekräftar att denna föreställning stämmer.  

Socialsekreterarnas konstruktioner 

Socialsekreterarnas konstruktion av utredningssituationen i lägenheten är också helt olika den 
bild de konstruerat av utredningssituationen i kontorsmiljö. Socialsekreterarnas bild av 
utredningssituationen i lägenheten är också, liksom föräldrarnas, att den är hemlik, tillåtande, 
informell och respektfull. Det finns en sammanhållenhet i utredningsprocessen och goda 
förutsättningar att skapa relationer till familjemedlemmarna. Socialsekreterarnas föreställning 
om föräldrarnas bild eller konstruktion av dem i sin yrkesroll är också, att de ses som ganska 
vanliga kvinnor och mammor i lägenheten, och att rollen som myndighetsperson har tonats 
ner.  

Socialsekreterarnas konstruktion av utredningssituationen i kontorsmiljö överensstämmer i 
stort med föräldrarnas; det är ett splittrat arbetssätt i en miljö som upplevs mera formell och 
opersonlig. Det är en mera stressande miljö och det finns inte samma tid att umgås, lära känna 
varandra och skapa relationer. Det är svårare att hitta en sammanhållenhet och skapa en 
process i utredningen. Två socialsekreterare har också förmedlat att det ibland upplevs som 
positivt att kunna ta en paus genom att stänga en dörr omkring sig, vilket inte är möjligt på 
samma sätt i lägenheten.  

Den gemensamma konstruktionen 

Utifrån teori om hemlikhet och ”det goda mötet” kan sägas att intervjuerna påvisat vilken stor 
betydelse känslan av hemlikhet i utredningsmiljön har både för föräldrarna och för 
socialsekreterarna i denna studie. En miljö präglad av hemlikhet tycks bidra till att öka 
möjligheten att skapa ”det goda mötet” förutsatt att det finns socialsekreterare som har 
kunskaper i och kompetens för att skapa ett gott möte. En hemlik miljö i sig skapar inte ett 
gott möte. Det måste till ett professionellt, respektfullt och ödmjukt bemötande, där klienten 
känner sig sedd, ges möjlighet att visa både starka och svaga sidor och blir tagen på allvar. 
Det är möjligt att skapa ”det goda mötet” även i en miljö som inte är hemlik men det tycks 
svårare. ”Det goda mötet” bidrar till en känsla av att ha skapat en gemensam konstruktion 
eller bild av situationen  
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Egna reflektioner 

Utifrån intervjuerna framkommer tre bärande moment för båda utredningsmodellerna; 
miljön, människorna och metoden. 
 
Miljön – som påverkar både föräldrarna och socialsekreterarna att bli mera avslappnade och 
gå ur sina vanliga roller i lägenheten. På det mera formella socialkontoret bidrar miljön till en 
känsla av maktobalans eller utelämnande för klienterna och för socialsekreterarna en känsla 
av stress och splittring.  

Människorna – i lägenheten lär föräldrar, barn och socialsekreterare känna varandra och de 
blir sedda av varandra på ett mera nyanserat sätt i olika situationer, där det finns flera 
tillfällen till ”goda möten”. I kontorsmiljön skapas en mera överordnad/underordnad situation 
där socialsekreterarna upplever tidsbrist och klienterna känner sig granskade. Detta liknar 
Wächters (2000) tankar, om myndighetsutövning och maktobalans i det sociala arbetet. 
 
Metoden – i lägenheten finns en sammanhållenhet och en slags allsidighet; familjernas liv blir 
belyst genom nätverkskartorna, genom de gemensamma aktiviteterna och den informella 
samvaron. Kunskapen om och förståelsen för familjen delas av både socialsekreterare, 
föräldrar och barn. Ibland kommer en insats för familjen igång redan under utredningstiden. 
I den traditionella utredningen i kontorsmiljön präglas arbetssättet mera av splittring, tidsbrist 
och bristande kontinuitet. 
  
Man kan då ställa sig frågan om det är möjligt att uppnå allt detta; skapandet av en gemensam 
process; en gemensam konstruktion under utredningen, en hemlik miljö, ”det goda mötet”, en 
god relation mellan socialsekreterare och familjer/klienter även i kontorsmiljö? Vad beror det 
på att dessa faktorer inte tycks ha uppnåtts i samma grad i utredningarna i kontorsmiljön?  
Kanske kan det vara så att maktobalansen i relationen mellan socialsekreterare och klient,  
lättare döljs i en lägenhetsutredning och att detta förhållande blir mera tydligt i en utredning i 
kontorsmiljön?   

Rollen som myndighetsperson 

Socialsekreteraren är en myndighetsperson även i en lägenhetsutredning, med samma 
befogenheter att fatta avgörande beslut som i en kontorsutredning, men förutsättningarna i en 
lägenhetsutredning är annorlunda. Utifrån tankarna kring maktobalans i relationen mellan 
socialsekreterare och klient, blir det viktigt att socialsekreteraren klargör för familjerna att 
hennes/hans befogenheter är de samma, oavsett i vilken miljö utredningen utförs.  

Förutsättningarna för att genomföra utredningar i kontorsmiljön är, att där arbetar 
socialsekreterarna med flera familjer som utreds parallellt. Den rumsliga miljön på den 
familjeenhet, som jag har undersökt är mera opersonlig än miljön i lägenheten och inte 
särskilt lugn. Det enda samtalsrum som finns är oftast bokat och flera socialsekreterare måste 
dela på det. Om en socialsekreterare arbetar parallellt med omkring15 familjer, vilket inte är 
ovanligt, säger det sig självt att tiden inte kan bli så omfattande till varje familj och de 
familjer som bedöms ha störst behov av stöd måste prioriteras. Det blir nödvändigt att träffas 
för kortare samtal än i utredningslägenheten. Detta kanske medför att socialsekreterarna inte 
alltid hinner skapa de goda relationerna innan de svåra frågorna ställs och känsliga ämnena 
berörs, vilket kan medföra att klienten känner sig kränkt om han eller hon inte är redo.  

Organisation 

I många s.k. kontorsutredningar skapas en process och en god relation mellan 
socialsekreterare och familjer, vilket jag även vet utifrån egen yrkeserfarenhet. Dock 
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framkommer i denna studie att de intervjuade föräldrarna är betydligt mera positivt inställda 
till utredningen i lägenheten. Det finns anledning att ställa sig frågan om arbetet på en vanlig 
svensk socialbyrå idag styrs alltför mycket av administrativa principer om att medborgarna 
ska vända sig till kommunens handläggare (socialsekreterarna) med sitt ”ärende”, ungefär 
som man gör när det gäller att ansöka om någon annan kommunal angelägenhet, t.ex. en 
dagisplats eller att sänka hastigheten på en gata i villaområdet. Kanske behöver det 
kommunala, sociala arbetet organiseras på ett annat sätt? Människor i kris ska kanske inte 
behandlas och administreras som andra kommunala ”ärenden”?  

Dessa tankar är inte nya och många har skrivit om dem före mig, exempelvis Wächter (2000) 
och Stilgård och Tilander (2001), men de är värda att tänkas en gång till. Wächter tror att 
svårigheterna för ett fritt socialt arbete bottnar i biståndsbegreppet, där människor kan söka 
bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap1§. Utifrån handläggnings- och 
dokumentationsanvisningar och med regler för offentlig statistik, tycks dessa, enligt 
författaren, ha definierat det mesta som socialsekreterarna kan göra som ”bistånd”. Allt som 
sker enligt biståndsparagrafen kan överklagas och därmed har vi myndighetsutövningen. Det 
finns flera exempel på hur man inom olika kommuner inrättat s.k. familjecentraler, dit 
människor kan vända sig för stöd och rådgivning i familjerelaterade frågor, utan att det 
behöver bli fråga om myndighetsutövning. Men om det finns oro för att ett barn far illa i en 
familj, har familjecentralen anmälningsskyldighet till socialkontoret, som ska ta ställning till 
om utredning ska inledas eller inte. I de kommuner där det saknas en s.k. familjecentral sker 
även den verksamhet som brukar kallas ”råd och stöd” eller liknande inom ramen för 
socialkontorets arbete och det är där det kan bli en konflikt för både socialsekreterare och 
familjer att förhålla sig till. När som helst kan ”råd och stöd” övergå till att bli en 
barnavårdsutredning med myndighetsutövning, eftersom arbetet sker inom samma förfarande, 
där socialsekreteraren, vid allvarliga missförhållanden, kan bli tvungen att ta barnet ifrån 
föräldrarna, dvs. att använda tvångslagstiftningen, LVU, för att skydda barnet.   

Avslutande kommentar 

Om resultatet av de utredningar föräldrarna genomgått i kontorsmiljön är annorlunda än 
resultatet från lägenhetsutredningarna har inte studerats i denna uppsats. Samtliga av de 
intervjuade föräldrarna har genomgått minst en utredning i kontorsmiljö innan de erbjöds 
lägenhetsutredning. På den familjenhet som jag har undersökt, har det har visat sig att 
lägenhetsutredning ofta fungerar i de familjer där en traditionell s.k. kontorsutredning inte 
bidragit till någon förändring. Om familjens problematik är komplex och familjen genomgått 
en eller flera utredningar, som inte lett till någon förändring, är lägenhetsutredningen ett sätt 
att försöka komma vidare. Sannolikt är det så att med nuvarande organisation av det sociala 
arbetet, kommer de olika utredningsmodellerna att komplettera varandra. Alla utredningar ska 
inte och behöver inte göras lika omfattande, utan detta måste avgöras från fall till fall. 

Att genomföra barnavårdsutredningar i lägenhet har även andra fördelar. Förutom att denna 
utredningsmodell upplevts positiv av både föräldrar och socialsekreterare har den visat sig 
vara ekonomiskt fördelaktig, framför att anlita externa utredningsinstitutioner. För att svara 
upp mot den kritik som finns idag mot hur barnavårdsutredningar utförs, måste socialtjänsten 
sannolikt arbeta på ett annat sätt, för att klara de krav som ställs och kommer att ställas. 

Då det inte är troligt att socialtjänstens resurser kommer att öka i framtiden, är 
utredningsmodellen i lägenheten skapad för att vara möjlig att använda med befintliga 
resurser.  

För att kunna ge ett bra och professionellt bemötande krävs att socialsekreteraren har kunskap 
och kompetens om hur ”det goda mötet” skapas. Det måste också finnas en medvetenhet i 
organisationen om att bemötandet och ”goda möten” är viktiga. Enligt mitt sätt att betrakta 
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kompetensen att skapa ”det goda mötet” så behövs både yrkesskicklighet, medvetenhet och 
kännedom om hur ett bra möte skapas. Dessutom behövs tid och resurser till en bra och 
hemlik miljö och erfarenhet av att ha skapat ”goda möten”. Det är med andra ord ingenting 
som är självklart.  

Sammantaget stämmer föräldrarnas bilder väl överens med socialsekreterarnas bilder av de 
båda utredningsmodellerna. När det gäller utredning i lägenheten tycks ”det goda mötet” ha 
uppnåtts och ur ”det goda mötet” har en gemensam konstruktion - en gemensam bild av 
situationen skapats, vilket inte har uppnåtts i samma utsträckning när det gäller utredning i 
kontorsmiljön. I den gemensamma konstruktionen har en samsyn uppnåtts och föräldrarna har 
känt sig delaktiga. Familjerna har känt förtroende för socialsekreterarna och deras förslag om 
stöd har accepterats av föräldrarna, som såg förslagen som en positiv resurs. 
När det finns förutsättningar för att skapa ett ”gott möte”; tidsmässigt, miljömässigt och med 
kompetenta socialsekreterare, som kan skapa dessa ”goda möten” ökar förutsättningarna att 
uppnå en samsyn med familjen under utredningssituationen. En samsyn bidrar till att både 
föräldrar och socialsekreterare kan samverka för ett gemensamt mål; en förändring för 
familjen i en för dem positiv riktning.
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Hej ! 
 
Jag som skriver till Dig heter Matilda Ekström Sundberg och studerar vid Socialhögskolans 
magisterprogram. Min handledare heter Eva Wåhlander, doktorand och lärare vid 
Institutionen för socialt arbete; Socialhögskolan i Stockholm. Jag är anställd, men för 
närvarande tjänstledig, från mitt arbete som socialsekreterare vid utredningssektionen för barn 
och ungdom på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. De senaste 2 åren var jag projektledare 
för ”Barnens Bästa-projektet ”, då Du och Din familj var med om en utredning i lägenheten på 
Alströmergatan hos socialsekreterare Britta Ahlqvist. Du har även varit med om en s.k. 
traditionell utredning gjord i socialkontorets lokaler. 
 
Min fråga till Dig är om Du kan tänka Dig att bli i ntervjuad av mig eller låta Ditt barn 
intervjuas under ca en timme. 
Jag planerar att göra en studie enligt nedan och vill försöka ta reda på hur Du upplevde 
kontakten med socialsekreterarna och hur det var för Dig att vara med om utredningarna. 
 
Undersökningens syfte: Att göra en jämförande studie av familjer som utretts både genom 
intensivutredning gjord i lägenheten på Alströmergatan utifrån en strukturerad 
utredningsmodell, och utretts enligt sk. traditionell modell, ur föräldrarnas och barnens 
perspektiv.  
Undersökningens genomförande: Intervjuer med 5 föräldrar och 5 barn som utretts vid 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning. 

 
Deltagandet i intervjuundersökningen är frivilligt. 
Du ges rätten att vara anonym och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att det 
kommer att medföra några negativa följder för dig. De uppgifter som framkommer genom 
intervjun kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
Intervjun kommer att spelas in på band, som efter utskrift kommer att raderas. 
Uppgifterna kommer dessutom inte att användas för annat syfte än för forskning. Endast 
handledare Eva Wåhlander på Socialhögskolan i Stockholm och Matilda Ekström Sundberg 
kommer att ha tillgång till insamlade uppgifter.  
Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas till en magisteruppsats, som efter 
granskning av handledaren samt godkännande av behörig lärare på Socialhögskolan i 
Stockholm kommer att offentliggöras på Socialhögskolan.  
 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har samtyckt till att studien görs.   
Dina synpunkter är väldigt viktiga och jag är mycket tacksam för en eventuell intervju med 
Dig. Jag kommer att kontakta Dig per telefon inom kort.  Vänliga hälsningar   
 
 
Matilda Ekström Sundberg   Anna-Lena Christensson 
socionom    verksamhetschef, 

Individ- och familjeomsorgen 
    Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
 
 
Kommentar: Handledare för denna studie var t.o.m slutet av år 2004 Eva Wåhlander, doktorand och lärare vid Institutionen 
för socialt arbete; Socialhögskolan i Stockholm. Eva förolyckades mycket tragiskt i flodvågskatastrofen i Thailand i 
december 2004. 
Dock publicerar jag ovanstående brev med Evas namn, eftersom detta brev skickades ut till intervjupersonerna.  
Fr.o.m år 2005 har Annemi Skerfving, tillika doktorand och lärare vid samma institution åtagit sig handledarskapet.  
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Frågeguide till föräldrarna 
 
Inledande information 
Berätta att föräldrarna kommer att garanteras anonymitet. Berätta att jag är intresserad av 
deras erfarenheter av och kontakt med socialtjänsten, samt hur de upplevt att vara med om en 
eller flera barnavårdsutredning/ar.      
 
Din kontakt med socialtjänsten 
Har du haft kontakt med socialtjänsten innan – om ja, i så fall när? Har du haft kontakt vid 
flera tillfällen? Om ja, vilka då? 
 
Vem/vilka har du haft kontakt med?  Av vilken anledning hade du kontakt? 
 
Hur ofta träffades ni och under hur lång period?  
 
Hur vill du beskriva den/de kontakter du hade med socialtjänsten? 
 
Den rumsliga miljön där utredningen gjordes 
Hur vill du beskriva miljön där utredningen/arna gjordes?  
 
Vilken betydelse hade miljön för dig under utredningen/arna? 
 
Hur tror du att du påverkades av miljön under utredningen/arna? 
  
Kontakten med socialsekreteraren/socialsekreterarna  
Hur upplevde du kontakten med socialsekreteraren/socialsekreterarna under utredningen? 
Synpunkter på bemötandet?  Något du saknade i bemötandet? 
 
På vilket sätt förhöll sig socialsekreteraren/na till dig under utredningstiden?  
   
Hur upplevde du att vara med om en utredning under fyra månader jämfört med en utredning 
under fyra veckor, vad gäller tiden? 
 
Utredningsfrågorna  
Informerades du i förväg om vad ni skulle tala om under utredningen? Om ja/nej; vad tyckte 
du om det? 
Vilka frågor ställdes till dig i utredningen /arna?  
  
Vad tyckte du om de frågorna? 
 
Delaktigheten i utredningen  
Visste du när utredningen/arna börjades/avslutades? 
 
Hade detta någon betydelse för dig? 
Visste du vad som var anledningen till anmälan i utredningen/arna? 
Fick du möjlighet att diskutera anmälan i utredningen/arna?  
 
Fick du ta del av journalanteckningar under utredningen/arna? 
Om ja/nej; hade det någon betydelse för dig? 
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Hur mycket påverkade du vilka referenter som bjöds in i utredningen/arna? 
 
Hur förberedd var du på vad som skulle stå i den skrivna slututredningen?  
 
Hur var det för dig när du fick läsa den skriftliga utredningen/arna? 
 
Synliggörandet av barnet/barnen 
Uppfattar du att socialsekreteraren/na uppmärksammat ditt/dina barn i utredningen /arna? 
Om ja; på vilket sätt? 
Om nej; hur skulle du önskat att ditt/dina barn blivit uppmärksammat/uppmärksammade?  
 
Fick ditt/dina barn möjlighet att samtala enskilt med socialsekreteraren/na under 
utredningen/arna? 
Om ja/nej; vad tyckte du om det? 
 
Om ja/nej; vad tror du att ditt/dina barn tyckte om det? 
 
Fick ditt/dina barn deltaga i samtal med dig/er som förälder/rar och med socialsekreteraren/na 
i utredningen /arna? 
Om ja/nej; vad tyckte du om det? 
 
Om ja/nej; vad tror du att ditt/dina barn tyckte om det? 
 
Eventuella förändringar i familjen under/efter utre dningstiden 
Upplevde du någon/några förändring/förändringar under/efter utredningstiden? Någon/några 
insats/insatser?   
 
Om ja, hur såg den/de ut? Vem/vilka påverkades av förändringen/arna? 
 
Är det något i din/dina kontakter med socialtjänsten som du önskar hade varit annorlunda? 
Om ja; vad? 
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Frågeområden i samtal med socialsekreterare 
 
Vilka tankar och förväntningar hade socialsekreteraren om att arbeta i utredningslägenheten, 
före och efter utredningen. 
 
Hur en dag var organiserad i lägenheten. 
 
Hur socialsekreteraren upplevde att arbeta med intensivutredning i lägenheten jämfört med att 
arbeta med utredning i socialkontorets lokaler. 
 
Hur socialsekreteraren hanterade övriga pågående parallella utredningar på socialkontoret. 
 
Hur socialsekreteraren förhöll sig till klienterna under utredning i lägenheten jämfört med 
utredning i socialkontorets lokaler, likheter/skillnader. 
 
Vilka tankar hade socialsekreteraren om det strukturerade utredningsmaterialet och kring att 
använda det i utredning i socialkontorets lokaler.  
 
 


