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Abstract 

Abstract 
 
The focus of  this thesis is on social workers’ role in assessing and making 
decisions in child welfare cases. The primary aim is to identify factors that 
influence decisions concerning reports assessed, investigated, dismissed or 
processed to intervention within child welfare agencies in Swedish 
municipalities. Social policy, professional and organisational factors are 
perspectives considered in the analysis.  

All reports and requests for support for children and adolescents in the 0-19 
age group were collected during two months in two local agencies, in 2003  
(n= 260) and followed by interviews with social workers. Factors connected to 
social workers’ assessments at different stages in the process were tested in 
regression models and grounds for their assessments explored. 

Main results: two-thirds of  reports are sorted out without investigation. 
One-fifth led to interventions. The highest probability for a report to be 
investigated was if  it was assessed as acute, concerned abuse, came from a 
professional (not the police) concerned a girl and handled in the integrated 
agency. The most common problems, such as family conflicts and antisocial 
behaviour were investigated the least. A majority of  the children came from 
underprivileged families, mainly poor single mothers. 

The process draws the pattern of  a heavily tapered funnel with few 
interventions at the end. Children are not in focus and the attitude is to keep 
them out of  the system for their own good. Social policy and organisational 
factors restrict social workers’ discretion. Contradictory demands are solved by 
a ‘consensual ideology’. Parallel tracks appear on risks in a narrow perspective 
and on voluntary counselling mainly directed to mothers. This forms child 
welfare into a rejecting practice, where hard social conditions are individualized. 
Legislation gives municipalities considerable leeway to produce a variety of  
services and interventions, but practice works on the basis of  another kind of  
rationality. 
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KAPITEL 1. INLEDNING, SYFTE, DISPOSITION  
 
Omsorgen om barn och unga som behöver stöd och skydd bedrivs i Sverige av 
kommunerna. Inom ramen för kommunernas åtagande kan verksamheten 
utformas på skilda sätt och med olika mycket resurser. Individ- och 
Familjeomsorgen ska tillhandahålla insatser och åtgärder utifrån individuella 
behovsbedömningar. Den skiljer sig därmed från barnomsorgen, till vilken alla 
barn i en viss ålder ges behörighet. Verksamheten ska utifrån socialtjänstlagens 
allmänna målinriktade bestämmelser ”verka för att barn och ungdom växer upp 
under trygga och goda förhållanden.” (SoL 5 kap 1§) ”Socialtjänstens insatser 
för barn och ungdom bör syfta till att underlätta familjens uppgift att ge barnen 
en materiell och känslomässig trygghet.” (Norström & Thunved, 2009, s. 110- 
111) Den centrala uppgiften är att granska och utreda anmälningar och 
ansökningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa och att erbjuda stöd 
och hjälp när barn och unga visar tecken på att utvecklas ogynnsamt. I 
kärnverksamheten ingår också att besluta, genomföra och följa upp olika slags 
insatser.  

Forskningsproblem 
 
Kunskap om den kommunala socialtjänstens barnavårdande insatser finns, men 
är i vissa delar begränsad. Den forskning som bedrivits beskriver framförallt de 
’tyngsta’ insatserna, omhändertaganden och placeringar av barn i familjehem 
och på institution. Denna typ av insatser har ökat sedan 1990-talets början. Ett 
område där kunskapsluckorna är stora gäller inflödet av ärenden, den 
sorteringsprocess som gör att vissa anmälningar och ansökningar avskrivs, 
medan andra går vidare till utredning, därefter avskrivs eller leder till 
insatser/åtgärder. Hur ärenden kategoriseras och prioriteras i inledningsskedet 
kan antas ha att göra med vilka barn som bedöms ”riskera fara illa” och som 
därför anses falla under socialtjänstens ansvar. Någon systematisk insamling av 
data kring denna process sker inte idag. Trots ett bristfälligt statistiskt underlag 
pekar dock uppgifter på att antalet anmälningar och utredningar om barn som 
misstänks fara illa har ökat under senare år. Om det ökande antalet anmälningar 
beror på att fler barn far illa, att trycket på socialtjänsten ökat, eller om 
känsligheten för och uppmärksammandet av barns situation är större idag finns 
det ingen systematisk kunskap om (Wiklund, 2006; Lundström, 2000; 
Socialstyrelsen, 1998a; 1998b; 1999) Kritik har riktats mot socialtjänsten med 
avseende på dess träffsäkerhet, det vill säga om socialtjänsten når de barn som 
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behöver skydd och stöd (Länsstyrelserna, 2008; SOU 2001: 72). Den samlade 
osäkerheten på området är ett viktigt skäl för att ta reda på vilka barn som 
anmäls och att söka förståelse för vad som händer, när barn aktualiseras vid en 
myndighet som socialtjänsten. Det är alltså själva beslutsprocessen från det att 
en anmälan inkommit till dess en insats beslutas, som denna studie avser belysa 
och inte utredningen som sådan. Uppgifter om vilka anmälningar och 
ansökningar som kommit in om barn och familjer har följts, via socialarbetares 
bedömningar, genom de olika leden i processen. De fall som avslutats direkt, 
eller hänvisats vidare efter några samtal, har undersökts, liksom de som utretts 
och fått insatser. 

Barnavårdsutredningen är samhällets verktyg att avgöra om ett barns 
uppväxtsituation är sådan att socialnämnden behöver ingripa till skydd eller 
stöd för barnet. En utredning definieras som ett klarläggande, en ansamling av 
uppgifter som ska utgöra underlag för beslutsfattande och för val mellan olika 
insatser (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Utredningen ska 
både klarlägga om barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas - själva 
prognosen, samt vilken typ av insats som kan behövas. Forskningen ger inga 
tydliga svar på vad bedömningarna ska grundas på. Kunskaper om vad som 
orsakar skador hos barn på lång sikt är långt ifrån entydig (Egelund, 1997). 
Även lagstiftningen är otydlig, med avseende på förhållandet mellan 
förutsättningar för vård och val av insats (Lagerberg, & Sundelin, 2000). Därför 
kan man säga att varken vetenskap eller lagstiftning ger tillräcklig vägledning för 
socialarbetaren. Lagstiftningens olika intentioner, som att socialtjänsten ska 
stödja och skydda barn, och göra detta i nära samarbete med närstående, kräver 
att socialarbetaren har en förmåga att skapa och upprätthålla förtroende 
gentemot barn och föräldrar. Familjerna ska övertygas om att de kommer att bli 
rättvist och väl behandlade och få hjälp. I ett demokratiskt samhälle ska det 
tydligt framgå när det är möjligt att inskränka den enskildes frihet. Lagar sätter 
gränser för myndigheters möjligheter att ingripa i den enskildes liv.  

Det är inte ovanligt att kraven på rättssäkerhet, barns behov av skydd och 
samverkan med föräldrar kan komma i konflikt med varandra. Samman-
vägningar av olika intressen kan bli nödvändiga och ska göras genom en 
professionell bedömning, där socialarbetare använder sitt handlingsutrymme, 
utifrån den kunskap som finns tillgänglig. Den vetenskapliga och juridiska 
kunskapen ska tillsammans med klientens behov, situation och önskemål samt 
beprövad erfarenhet styra bedömningar. Vilka faktorer som påverkar social-
arbetares bedömningar och beslut och hur de använder sitt handlingsutrymme 
är föremål för avhandlingens intresse.  
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För att illustrera mitt syfte beskrivs tre anmälningar som avslutas på olika sätt: 
 

• En sextonårig pojke anmäls från en öppen alkoholmottagning för 
unga om misstänkt missbruk och stöld.  

 
Anmälan avslutas efter ett telefonsamtal med anmälaren. 

 
• Skolan anmäler att en nioårig pojke berättat att hans far slår honom. 

Modern säger att fadern missbrukar alkohol, vilket han förnekar. 
Fadern har tidigare misshandlat pojkens mor. 

 
Anmälan leder till utredning utan förslag på insats. 

 
• En far ansöker om stöd för sin fjortonåriga dotter som flyttat hem 

till honom och hans fru, på grund av att flickans mor är psykiskt 
instabil. Flickan är ofta ute på nätterna. 

 
Ansökan leder till utredning och insatsen familjebehandling.  

 
Studien bygger på samtliga anmälningar och ansökningar om barn mellan noll 
till och med nitton år, som kom in vid två socialkontor under en period av två 
månader. Det var 260 barn, vars kontakt med socialtjänsten följdes, via 
socialarbetare fram till att kontakten avslutades eller beslut om insats tagits. De 
två kontoren organiserade arbetet med barn och familjer på olika sätt. Det ena 
kontoret kallas ’det specialiserade kontoret’ och låg i en stadsdel i en större 
kommun och det andra kallas för ’det integrerade kontoret’ och låg i en 
mellanstor kommun.  

Terminologi 

Av läsbarhetsskäl skrivs mestadels anmälningar istället för anmälningar och 
ansökningar. När både anmälningar och ansökningar skrivs ut är det för att 
skillnaderna dem emellan har betydelse för texten.  

Termen insats kan ha flera betydelser i det praktiska arbetet (Östberg, 
Wåhlander & Milton, 2000). Svårigheten med att definiera bistånd och insatser 
har delvis att göra med sammanblandningen av juridisk/administrativ och 
behandlings/psykologisk terminologi (Wächter, 1998a; 1998b). Bistånd kan 
bestå av såväl materiella som behandlingsmässiga insatser. Insatser kan vara 
biståndsbedömda och ett resultat av en utredning, men de kan också beviljas 
utan föregående utredning, som råd och stödinsatser. Det specialiserade 
kontoret erbjuder insatser som inte behöver föregås av en utredning. Dessa 
insatser är inte alla att likna vid råd- och stödsamtal, utan kan handla om långa 
behandlingskontakter av mer terapeutisk art. Jag kommer inte att använda 
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praktikens vida definition av insats. Med termen insats/åtgärd avses i denna 
studie biståndsbedömda insatser och åtgärder som resultat av en utredning.  

När jag beskriver socialarbetarna i texten används såväl termerna 
socialarbetare som socialsekreterare. Socialsekreterare används framförallt i de 
empiriska delarna, eftersom det var den yrkesbeteckning socialkontoren 
använde.  

Syfte, frågeställningar och disposition 
 
Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera hur det sorteringsarbete som 
formas av socialarbetares bedömningar och beslut går till och vilka mönster 
processen tecknar. Arbetet med att ta emot, utreda och åtgärda anmälningar 
och ansökningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa undersöks. Mer 
specifikt handlar det om att identifiera faktorer som påverkar sorteringsarbetet. 
Centralt i analysen är de socialpolitiska, organisatoriska och professionella 
villkoren för sorteringsarbetet.  
  
Frågeställningarna är:  

Hur påverkas sorteringsarbetet av: 
• faktorer kopplade till klienterna och mötet med dem? 
• faktorer kopplade till arbetets organisering och professionens 

diskurser? 
• strukturella faktorer, som den nationella och lokala socialpolitiken? 

Vilken betydelse får sorteringsarbetet för: 
• olika grupper av barn, unga och deras familjer? 
• olika typer av sociala problem?  
• det sociala arbetets karaktär? 

 
Avhandlingen bygger på material insamlat vid två socialkontor. Materialet 
utgörs av en enkät och av intervjuer med socialarbetare om deras bedömningar 
och beslut av samtliga barn som anmäldes under en tvåmånadersperiod. Det 
blev sammanlagt 260 barn. Hanteringen av anmälningarna följdes via 
socialarbetarna fram till att kontakten med barnen och deras familjer avslutades 
eller beslut om insats tagits.  

Analyserna av materialet beskrivs i två delstudier. Delstudie I analyserar 
materialet kvantitativt och delstudie II analyserar det kvalitativt. 

Avhandlingen är disponerad i sju kapitel. Kapitel 1 beskriver forsknings-
problemet med syfte och frågeställningar. Kapitel 2 innehåller de teoretiska 
ställningstagandena och en genomgång av forskningsläget på området. Kapitel 3 
är en översiktlig presentation av de juridiska villkoren. I kapitel 4 presenterar 
och diskuterar jag mitt tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet och det material 
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som använts i de kvantitativa och kvalitativa analyserna. I kapitel 5 presenteras 
resultaten från delstudie I. Kapitlet består dels av en beskrivning av vilka barn 
och familjer som anmäldes under insamlingsperioden, dels av en kvantitativ 
analys av vilka faktorer som visar samband med inledning av utredning och 
beslut om insats. I kapitel 6 presenteras resultaten från delstudie II. Kapitlet 
består av en kvalitativ analys av typiska fall i de olika leden av 
sorteringsprocessen och syftar till att fördjupa förståelsen för de faktorer som 
visat sig betydelsefulla i den kvantitativa analysen. I det avslutande kapitel 7 görs 
en sammanfattande analys och resultaten diskuteras. 
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KAPITEL 2. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH 

TIDIGARE FORSKNING  

Inledning 
 
Avhandlingens intresse är socialarbetares konkreta arbete med att ta emot 
anmälningar och ansökningar, kategorisera klienter samt bedöma problem och 
föreslå olika lösningar. Denna verksamhet är en del av samhällets åtgärder 
gentemot ungdomar med beteendeproblem och kriminalitet och det yttersta 
skyddsnätet för barn och ungdomar som behöver stöd och skydd. För att göra 
verksamheten begriplig behöver det sammanhang som socialarbetare befinner 
sig i presenteras. Socialpolitikens utformning, den organisation som arbetet 
utförs inom, den profession som arbetet utförs av, med sina föreställningar om 
barn och föräldraskap, är delar av detta sammanhang. Det är tre viktiga spår jag 
kommer att följa i föreliggande undersökning och den teoretiska referensram 
som jag utgår ifrån. I kapitlet vävs teori och tidigare forskning på området ihop. 
Skälet är att forskningen hänger nära samman med de teoretiska perspektiv som 
används i studien.  

Centrala begrepp 

Den typ av forskning som intresserar sig för om barnavårdssystemet når de 
barn som far illa eller riskerar fara illa kan kallas för forskning om 
barnavårdstratten (Parton, Thorpe & Wattam, 1997; Gibbons, Conroy & Bell, 
1995; Department of  Health, 1995). ’Tratten’ är en metafor för den etappvisa 
utsortering som sker av anmälningar fram till att en insats beslutas och 
illustrerar konsekvenserna av sorteringsarbetet. Många barn kan initialt anses 
vara i behov av hjälp, men vartefter anmälningarna processas genom ett antal 
filter minskar antalet. Det är socialarbetares bedömningar som är filtren och 
som avgör om de barn och familjer som anmäls ska bedömas som behöriga, 
utredas och åtgärdas. Hur många av de anmälda barnen som går genom de 
olika filtren, det vill säga får insatser eller blir föremål för en åtgärd, avgör hur 
smal tratten blir nedtill.  
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Socialtjänstens bedömningar om vilka barn och familjer som ska utredas för 
eventuellt skydd och stöd, kan utifrån organisationsteoretiska perspektiv, som är 
de centrala i avhandlingen, beskrivas som ett sorteringsarbete (people-
processing, Hasenfeld, 1983). Socialarbetaren är myndighetens representant och 
den som ska hantera anmälningar och ansökningar och kontrollera en viss 
mängd ärenden, på viss tid och med begränsade resurser. För att veta vilka barn 
och familjer som ska sorteras in, utredas och beviljas insatser behöver barnen 
och deras föräldrar kategoriseras. Detta för att anpassas till organisationens 
kriterier för behörighet och dess standardiserade lösningsrepertoar. Det gör 
socialarbetaren till en gatekeeper (gränsvakt) (Swift, 1995; Freidson, 1986; Lipsky, 
1980) vars uppgift (i en regelstyrd byråkrati) är att avgöra om en individ ska 
accepteras som klient i organisationen. Rutiner finns för att standardisera och 
kategorisera individers unika problembild. Gränser för vilka problem som tillhör 
socialtjänsten blir viktiga att dra (Johansson, 2007).  

När ett beslut fattas av myndigheten, att en utredning ska genomföras, ges 
också behörighet till insatser. Begreppet behörighet passar väl in när det handlar 
om att få tillgång till en organisations resurser. Utredningar inom den sociala 
barnavården skiljer sig emellertid från utredningar inom andra fält, genom den 
sociala barnavårdens tvångsmöjligheter. Tvång kan användas gentemot föräldrar 
och barn i extrema fall, i syfte att skydda och stödja barn, för deras eget bästa. I 
fall där ingripanden sker mot barns eller förälders vilja ter sig användningen av 
begreppet behörighet inte lika adekvat, på grund av begreppets positiva 
laddning. Men jag har ändå valt att använda det med tanke på studiens 
organisationsteoretiska perspektiv. Jag vill tydliggöra att jag med behörighet 
avser socialtjänstens bedömning, att en familj är behörig till eventuella insatser 
och därför utreds och eventuellt beviljas insatser, alternativt att åtgärder 
beslutas mot föräldrars och barns vilja. Behörighet i detta sammanhang 
innehåller alltså två dimensioner; stöd och kontroll. Hur behörighet tolkas beror 
också på ur vilket perspektiv den sociala barnavårdens interventioner betraktas. 

En barnavårdstratt

Anmälan/ansökan

Utredning

Insats/åtgärd
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Såväl en utredning som en insats/åtgärd kan te sig positiv eller negativ 
beroende på vilket/vems perspektiv man ser det från.  

Trots att arbetet sker i en byråkrati, är inte arbetet helt igenom regelstyrt. I 
det direkta arbetet med klienten lämnas utrymme för professionell diskretion. 
Socialarbetare gör egna bedömningar vilket innebär ett visst handlingsutrymme 
inom de ramar arbetet utförs. Som organisationsrepresentant påverkas social-
arbetare i mötet med klienter av vissa strukturella villkor som omger arbetet 
och som kan beskrivas som restriktioner i detta handlingsutrymme. Johansson 
(2007) har vidareutvecklat Lipskys (1980) teori om den professionelles 
handlingsutrymme i en gräsrotsbyråkrati och beskriver hur handlingsutrymmet 
kan variera utifrån fem dimensioner. Dessa uttrycker olika aspekter av 
relationens organisatoriska sammanhang. Dimensioner som klientrelationen 
kännetecknas av är: regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseorientering 
och avstånd. Jag återkommer till dessa begrepp längre fram i texten. 

Disposition 

Kapitlet inleds med den forskning som behandlar sorteringsarbetet i den sociala 
barnavården; Forskning om ’Barnavårdstratten’. Därefter följer en kortfattad 
beskrivning av barnavårdssystemet satt i en socialpolitisk kontext. Ett mer 
teoretiskt avsnitt om de organisatoriska villkoren för arbetet presenteras sedan. 
Därpå följer ett översiktligt avsnitt om vad det innebär att det sociala arbetet 
utförs av en profession, professionens handlingsutrymme och makt att 
kategorisera. Empiriska studier presenteras som behandlar organisationens och 
professionens påverkan på bedömningar. Kunskapsanvändning i bedömningar 
och professionens föreställningar om föräldraskap och barn presenteras. 
Slutligen redovisas forskning som behandlar bedömningar utifrån ett 
könsperspektiv.  

Urvalet av studier utgår från mitt forskningsintresse och består av forskning 
från norden och de anglosaxiska språkområdena, från i princip 1990-talet och 
framåt. Nordisk och anglosaxisk forskning redovisas utan några anspråk på 
jämförelser länder emellan. I presentationen skiljs den nordiska forskningen ut 
från den anglosaxiska. Man kan tala om två olika inriktningar i forskningen, dels 
med avseende på forskningsintresse, dels med avseende på kunskapsteori och 
metod. Den svenska forskningen har en mer rättslig inriktning än den 
anglosaxiska. Den amerikanska forskningen är framförallt empirisk inriktad, 
medan den brittiska och nordiska är mer teoretiskt orienterad, utgående från 
rättsvetenskapliga, beslutsteoretiska och socialkonstruktivistiska perspektiv.  
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Forskning om ’Barnavårdstratten’ 
 
Den typ av forskning som intresserar sig för om barnavårdssystemet når de 
barn som far illa eller riskerar att fara illa är framförallt anglosaxisk. 
’Trattforskningen’ är viktig för den som vill granska socialarbetares 
handlingsutrymme, eftersom 'tratten' speglar socialarbetares bedömningar och 
beslut i de olika leden av arbetet från anmälan till insats.  

Forskare i Storbritannien, USA och Australien visar att antalet anmälningar 
vad gäller ”child abuse and neglect” har ökat i västvärlden (Lindsey 2004; 
Parton et al., 1997 Gilbert, 1997). Forskare från Australien (Thorpe 1994) och 
Storbritannien (Gibbons et al., 1995; Giller, Gormley & Williams, 1992; 
Bebbington & Miles, 1989) började redan på 1980-talet att undersöka för-
hållandet mellan anmälningar, utredningar och insatser. Den typen av forskning 
visar att majoriteten av gjorda utredningar inte leder till någon form av insats 
för barnet eller familjen (Sundell et al., 2007; Parton et al., 1997). 1 

I Storbritannien sorteras mellan en fjärdedel till en tredjedel av alla 
anmälningar ut innan utredning (Spratt, 2001; Department of  Health, 1995).2 
Forskning i USA pekar i samma riktning: från en dryg tredjedel till hälften 
sorteras ut innan utredning (U.S. Department of  Health and Human services, 
2002; Law, Homer, Schultz, Gober, Schwab, Baumann, 1998; Wells, Fluke & 
Brown, 1995).3 Brittiska, australiensiska och amerikanska studier visar att 
hälften eller färre av alla utredningar leder fram till bedömningen att barnet har 
stödbehov (Gilbert, 1997; Inkelas & Halfon, 1997; Gibbons et al., 1995; 
Thorpe, 1994; Winefield & Bradley, 1992). Av samtliga anmälda barn förs 15 
procent upp på de brittiska registren om barn som far illa och en mycket liten 
andel (4 procent) placeras i samhällsvård (Parton et al., 1997; Gibbons et al., 
1995; Dep. of  Health, 1995).4  Liknande siffror på utsortering visar studier från 
Australien (Thorpe, 1994).  

                                                      
1  Flera svenska utredningsrapporter visar på en trend med ökande antal anmälningar och en 

minskad benägenhet att inleda utredning. Stora variationer förekommer kommuner och 
stadsdelar emellan (Stockholms stads revisionsrapport för 2009; Länsstyrelserna, 2008). 

2  Jämförelser med den brittiska Child Protection bör göras med en viss försiktighet, då unga 
som anmäls för brott inte finns med i det brittiska barnavårdssystemet utan tillhör 
kriminalvården. 

3  Samma försiktighet som för brittiska studier gäller när jämförelser görs med det amerikanska 
barnavårdssystemet. 

4  Barnskyddsregistren i Storbritannien har ersatts av systemet "barn med skyddsplan", som 
innebär att exempelvis barnhälsovården, akutvården och polisen kan söka uppgifter om barn 
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Några forskare menar att ett hårt tryck utifrån, i kombination med oklara 
bedömningsgrunder inom professionen, kan leda till att barn och familjer som 
istället skulle behöva nås av preventiva stödjande insatser utreds, medan barn 
och familjer med allvarlig problematik inte utreds. Därmed får dessa inte heller 
tillgång till samhällets skydd och stöd (Gordon & Gibbons, 1998; Parton et al., 
1997; Farmer & Owen, 1995).  

Vad anmäls? 

Det framkommer skillnader i vilken typ av problem som anmäls när jämförelser 
görs mellan de anglosaxiska länderna och Sverige. I de anglosaxiska länderna 
handlar anmälningar till största delen om barn som misshandlas eller 
försummas. I Sverige anmäls få barn med den problematiken. Någon nationell 
statistik på området förs inte i Sverige, men forskning visar att den vanligaste 
anmälningsorsaken är ungas kriminalitet och konflikter i familjen. De flesta 
anmälningar kommer från polisen och skolan. (Cocozza, 2007; 2003; Wiklund, 
2006; Sundell, Vinnerljung, Andrée Löfholm, Humlesjö, 2004; Vinnerljung, 
Sallnäs, Kyhle Westermark, 2001; Sundell & Karlsson, 1999; Estrada, 1999). En 
orsak till skillnaderna i vad som anmäls kan tänkas hänga samman med 
olikheter i lagstiftningen och i barnavårdssystemen.  

Nordiska studier - kommunala variationer 

Forskning om barnavårdstratten i Sverige är ytterst sparsam. Det finns en 
riksrepresentativ studie för mellanstora kommuner om antalet anmälningar och 
hur många av dem som sorteras ut innan en utredning inleds (Wiklund, 2006).5 
Studien bygger inte på individdata utan granskar anmälningar på kommunnivå 
och visar att i medeltal anmäls 30, 5 barn per 1000 barn, med stora variationer 
mellan kommunerna. Inom den lägre (0-12 år) åldersgruppen anmäls 17, 7 barn 
per 1000 barn medan det anmäls betydligt fler (63,5) i den äldre åldersgruppen 
(13-17 år). I ett internationellt perspektiv är andelen unga som anmäls hög i 
Sverige. I medeltal sorteras 36 procent av inkomna anmälningar ut innan utred-
ning6, men variationen kommunerna emellan är mycket stor; mellan 0 och 83 
procent. Lokala studier visar att cirka en tredjedel av anmälningarna sorteras ut 
innan utredning inleds och hälften eller färre av utredningarna leder till en 
insats (Kaunitz, Andrée Löfholm & Sundell, 2004; Sundell, 2002; Sundell & 

                                                                                                                             
i situationer där det finns misstanke om barnmisshandel för att se om de är föremål för en 
barnskyddsplan (Webster, 2009).  

5  Storstäder och småkommuner ingick inte i undersökningen. 

6  Skattningar gjorda av chefer inom socialtjänsten på mellanchefsnivå. 
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Karlsson, 1999). En totalstudie av Linköpingsbarn anmälda under ett år 
presenterar liknande resultat. Knappt hälften sorteras ut innan utredning och 
för ungefär en sjättedel av de anmälda barnen beslutas om insatser (Cocozza, 
2007). Det innebär att resultaten liknar dem från de brittiska, australiensiska och 
amerikanska studierna, men med mycket stora variationer mellan kommuner 
och stadsdelar.  

Veland (1998) har undersökt variationer i andelen anmälningar och insatser 
mellan kommuner i Norge. Anmälningarnas andel i befolkningen och andelen 
insatser visar inga tydliga samband och variationen är stor mellan kommunerna. 
I de kommuner där andelen anmälningar är hög är sannolikheten varken lägre 
eller högre att det förekommer många insatser. Det är inte heller så att man i 
kommuner med mycket allvarliga problem, beskrivna i anmälningarna, beslutar 
om fler insatser. Faktorer kopplade till klienten, menar Veland, tycks inte spela 
någon roll för omfattningen av beslutade insatser. Slutsatsen är att skillnaderna 
inte tycks ha att göra med reella skillnader i behov hos barnen utan olikheterna 
måste hänföras till organisatoriska och kontextuella förhållanden (se även 
Wiklund, 2006).  

Samband mellan anmälan, utredning och 
insats 

Studier om vilka barn som anmäls och vad som påverkar beslut om utredning 
och insatser är i det närmaste ett outforskat område i Sverige. Forskningen har 
främst varit inriktad på utredningars kvalitet och på rättssäkerhetsaspekter i 
handläggningen, medan den internationella forskningen varit inriktad på 
huruvida de sociala myndigheterna når rätt målgrupp (Sinclair, Garnett & 
Berridge, 1995). 

I det följande diskuteras forskning som behandlar faktorer kopplade till 
klienten och socialarbetaren. 

Resultat från en svensk vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar i 
sex kommuner visar att mängden upplysningar från flera källor samt flera 
parallella problem är faktorer som påverkar inledning av utredning (Östberg et 
al., 2000). Att flera problem konstateras i en utredning är också en viktig faktor 
för beslut om insats (Andrée Löfholm & Sundell, 2003; Östberg et al., 2000). I 
en studie av Sundell & Karlsson (1999), av ett urval aktuella utredningar i tio 
kommuner, tyder resultaten på att beslut om insatser kan hänga ihop med tidigt 
formulerade bedömningar hos socialsekreterare, som sedan inte omvärderas 
under utredningens gång.  

I en dansk studie om socialarbetares reaktion på anmälningsorsaker uppger 
majoriteten av socialarbetarna att anmälningar som rör övergrepp och vanvård 
av barn är en problematik som alltid utreds (Christensen & Egelund, 2002).  
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I de anglosaxiska länderna har det genomförts flera och större studier om 
vilka faktorer som leder till utredning. Enligt brittiska och amerikanska studier 
(Schwab, Baumann & Gober, 1997; Wells et al., 1995; Jones, 1993; Alter, 1985) 
är sannolikheten större för barn att aktualiseras och utredas:  

 
• om barnet anmäls för fysiska och sexuella övergrepp 
• om barnet har synliga skador och det finns konkreta bevis och ett 

erkännande från vårdnadshavaren  
• om barnet har föräldrar som avviker kraftigt i sitt föräldrabeteende  
• om barnet har föräldrar som inte visar någon vilja till förändring  
• om barnet utretts tidigare 
• om barnet bedöms vara sårbart (till exempel om förövaren finns i 

hemmet och om barnets ålder är låg).  
 

Systematiska skillnader framkommer i hur man bedömer om en utredning ska 
inledas. Sannolikheten för en utredning är större om följande faktorer föreligger 
(Wells et al., 1995; Jones, 1993): 

 
• om barnet aktualiseras genom en anmälan från en professionell eller 

från andra än barnet själv och dess eget nätverk 
• om problemen finns tydligt beskrivna i lagen 
• om familjen har låg socioekonomisk status och tillhör en etnisk 

minoritet 
• om socialarbetarnas arbetsbelastning inte upplevs som hög. 

 
Vilket socialkontor anmälan kommer till har också betydelse för om en 
utredning inleds eller ej. Även äldre studier pekar på att arbetsplatskultur är en 
faktor som påverkar bedömningar. Det kan finnas arbetsplatskulturer där 
enighet kollegor emellan uppstår om vilka lösningar som ska användas. Det 
förekommer arbetsplatskulturer som antingen uppmuntrar till negativa 
beskrivningar av familjerna (Pithouse, 1987) eller undviker att se problem och 
gör ’överoptimistiska’ bedömningar av barns situation (Dingwall, Eekelaar & 
Murray, 1995). Det kan också finnas lokala rutiner, där typiska fall vid det 
enskilda kontoret blir den måttstock som används för att bedöma allvaret i 
barnens och familjens situation. Risken finns att trösklar höjs eller sänks 
beroende på hur många familjer med allvarliga problem som bor i ett 
upptagningsområde (Wolock, 1982).  

Resultaten från en senare studie (Wells, Lyons, Doueck, Brown, Thomas, 
2004) visar att ett fungerade samarbete mellan socialtjänst och samarbets-
partners är en viktig faktor för utredning, liksom socialarbetares inställning till 
sitt uppdrag. De socialarbetare som anser att de är till för alla barn som kan 
riskera att fara illa och som inte ser resurser som ett hinder i arbetet är mer 
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benägna att utreda än andra. I de områden där andelen barn är hög är 
benägenheten större att sortera ut anmälningarna, än i områden med en lägre 
andel.7 

Sammanfattningsvis är det få forskare i Sverige som granskat omfattningen av 
anmälningar och hur många av dem som leder till utredning och insats. 
Resultaten pekar dock i samma riktning som den mer omfattande anglosaxiska 
forskningen. Mellan en fjärdedel och en tredjedel av anmälningarna sorteras ut 
innan utredning och hälften, eller färre, av utredningarna leder till en insats, 
dock med mycket stora kommunala variationer.  

Det tycks vara många andra faktorer än barns svåra situation som påverkar 
vilka anmälningar som utreds och vilka klienter som får insatser. Faktorer 
kopplade till klienten (problematik hos föräldrar och barn), upptagningsområde 
samt faktorer kopplade till socialarbetaren och arbetsplatsen visar sig påverka 
bedömningar om utredning. Av betydelse för beslut om utredning och 
insats/åtgärd kan vara om barn anmäls för flera problem samtidigt, 
upplysningar kommer från olika källor och om socialarbetaren i ett tidigt skede 
bestämt sig för en viss insats.  

Resultat i några av studierna skulle kunna tyda på att variationer i 
bedömningar är större i trattens övre del, det vill säga i valet av vilka 
anmälningar som ska utredas, jämfört med de anmälningar som redan passerat 
ett antal filter och fortfarande bedöms behöriga.  

Olika inklusionskriterier kan tänkas gälla i ’trattens’ olika delar. Det skulle 
kunna innebära att för de mest sårbara barnen, där flera riskfaktorer samlas 
som exempelvis fattigdom, misshandel och vanvård eller annan problematik 
som bedöms som allvarlig, sorteras de barn som har de allvarligaste problemen 
in i barnskyddssystemets mer ingripande åtgärder, oavsett vid vilket 
socialkontor deras situation bedöms.  

Barnavårdssystemet i socialpolitisk 
belysning  

 
Den forskning som beskrivits hittills har dels handlat om hur många av de 
anmälningar som kommer in i systemet som leder till insatser, dels vilka 
faktorer som kan påverka att en utredning leder till insats. I jämförelser mellan 
Sverige och de anglosaxiska länderna framkommer likheter avseende 
sorteringsarbetet och den etappvisa utsorteringen av anmälningar, men 
skillnader framkommer också som har att göra med vilken typ av problematik 

                                                      
7  Tyngre interventioner tycks dock i högre grad styras av systematiska bedömningar av 

sårbarhetsindikatorer hos barn och föräldrar snarare än vid vilket kontor anmälan kommer in 
(Gordon & Gibbons, 1998). 
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som anmäls. Vilka grupper och typ av problem som anmäls hänger delvis ihop 
med inriktningen på socialpolitiken, som utformar de system som ska nå, stödja 
och åtgärda de barn och unga som bedöms i behov av samhällets stöd och 
vård. Därför blir socialpolitiken viktig att studera som en faktor som kan 
förväntas påverka såväl vilka som anmäls som socialarbetares bedömningar och 
beslut och det handlingsutrymme de har. Socialpolitiken kan sägas vara en 
indirekt faktor som påverkar socialarbetaren i mötet med klienten.  

I den typ av forskning som är inriktad på länders välfärd och socialpolitik 
brukar Sverige beskrivas utifrån Titmuss (1974) institutionella socialpolitiska 
modell, som urtypen för välfärdsstaten, där alla inkluderas i ett socialt 
skyddsnät. Som dess motsats beskrivs den residuala modellen vara, där statens 
ansvar enbart riktar sig mot de mest utsatta och fattiga i samhället (Ohlsson 
Hort, 1997). Ett historiskt faktum, menar Lundström & Sallnäs (2003) är, att 
barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer fortfarande är 
överrepresenterade inom den sociala barnavården. Författarna pekar på att det 
har den nordiska modellen med sin utbyggda välfärdssektor och en stark 
socialpolitik inte ändrat på. 

Detta till trots beskrivs det svenska barnavårdssystemet i komparativa 
studier ofta som ett välfärdsinriktat familjeservice system med betoning på 
preventiva och frivilliga insatser. Samhällets ansvar att främja alla barns hälsa 
och utveckling i samverkan med familjen betonas. Frivillighet och stöd till 
familjen och föräldra-barnrelationen är nyckelord. Stöd och skydd betraktas 
som intvinnade i varandra (Andersson, 2006; Hessle & Vinnerljung, 1999; 
Gilbert, 1997; Weightman & Weightman, 1995).  

I Freymond & Camerons (2006) jämförelse av barnavårdssystem i 
västvärlden delas länder in i tre övergripande kategorier. 'Child protection', dit 
Storbritannien, Canada och USA räknas, 'Family service', dit Frankrike, 
Nederländerna och Sverige räknas samt 'Community care' som utgår från 
erfarenheter gjorda i Aboriginska samhällen.  

Senare forskning pekar på att den sociala barnavården i norden har vissa 
gemensamma drag av ett välfärdsinriktat preventivt familjeservice system. Få 
anmälningar rör misshandel och vanvård och det sociala arbetet är framförallt 
inriktat mot stöd och samarbete (Blomberg, Corander, Kroll, Meeuwisse, 
Scaramuzzino, Swärd, 2010). Författarna menar därför att man skulle kunna tala 
om en nordisk barnavårdsmodell, dock med vissa land-specifika skillnader.  

 Det svenska familjestödssystemet ställs ofta i litteraturen mot de 
anglosaxiska ländernas, som beskrivs vara inriktade mot skydd av barn 
gentemot misshandlande och vanvårdande föräldrar (Andersson, 2006; Gilbert, 
1997: Jack, 1997; Swift, 1995; Gould, 1988).  

Det har riktats kritik mot den brittiska barnavårdens starka skydds-
perspektiv, som styr in socialarbetares uppmärksamhet mot procedurer och 
legala krav och mot dokumentation av riskfaktorer. Den typen av socialt arbete 
medför, enligt Howe (1992), en inriktning på kontroll och insamling av bevis, 
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som kan ligga till grund för eventuella interventioner. Därmed minskar 
resurserna för det förebyggande sociala arbetet. En satsning på bättre service 
till alla barnfamiljer skulle även gagna barn i familjer där misshandel och 
vanvård förekommer (Parton & Parton, 1989; Packman & Randall, 1989). 
Enligt Parton et al. (1997) har den sociala barnavården i västvärlden utvecklat 
en riskdiskurs som innebär, att istället för att arbeta för en bättre välfärd för 
barn och deras familjer, börjar man tänka alltmer i termer av risker. 
Forskningen på området har bidragit genom sin fokusering på barnmisshandel 
och sexuella övergrepp och på de tyngsta insatserna, omhändertaganden och 
placeringar. Även media, menar de, är med och påverkar åt vilket håll 
socialpolitiken orienterar sig, genom redovisning av skandaler, som visar på 
brister i samhällets skyddsnät för barn.  

Den brittiska lagstiftningen (Children Act, 1989; 2004 och The Children and 
Young Act, 2008) är dock inte lika ’skyddsinriktad’ som tidigare (Parton, 2009). 
Insatser ska riktas mot ’children in need’, och samverkan mellan myndigheter 
betonas jämsides med det system som ska identifiera och skydda barn som 
riskerar att fara illa (children at risk of  suffering significant harm).  

Den svenska lagstiftningens ramlagskonstruktion innehåller både en 
stödjande och kompenserande del och en kontrollerande del. Behovet av 
bistånd ska utredas när stöd efterfrågas eller när socialtjänsten bedömer att ett 
stöd kan behövas i preventivt syfte, lika väl som anmälningar om att barn som 
misstänks fara illa ska utredas. Det innebär att utredningsskyldigheten avser 
både stödbehov och skyddsbehov.  

Kriterierna i Sverige för vad som utgör påtaglig risk för barns hälsa och 
utveckling, som gör att barnet behöver skydd och ett omhändertagande kan bli 
aktuellt, redogörs för i LVU – lagstiftningen.8 Svensk forskning på området 
visar att även svenska socialarbetare styrs av procedurer och legala krav som 
inriktar arbetet på dokumentation av riskfaktorer och mot insamling av bevis 
(Claezon, 1987; Sunesson, 1981). Gränsen mellan Child Protection och Child 
Welfare systemen kan därför inte betraktas som knivskarp.  

När den svenska sociala barnavården beskrivs tas ofta dess dubbla syften av 
stöd och kontroll upp som ett motsättningsfyllt uppdrag (Wiklund, 2006; Khoo, 
2004). De dilemman som de repressiva inslagen innebär står i motsättning till 
ett preventivt arbete byggt på förtroende (Dahl, 1978). Skillnaden mellan 
samhällets skydd, kontroll och straff  kan vara hårfin, när det handlar om ungas 
asociala handlingar. Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda stöd och insatser 
och att i de allvarligaste fallen, ingripa med tvång, när unga begår brott eller 
andra asociala handlingar. Att bedriva ett preventivt stödjande arbete, byggt på 
förtroende, mellan de unga och deras familjer och samtidigt i de allvarligaste 
fallen, ingripa med tvång, kan vara svårförenliga uppgifter. Avgörande för om 

                                                      
8  Lagen om vård av unga (LVU) är den lag som används om föräldrar inte samtycker till 

socialtjänsten förslag till insatser och åtgärder. 
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den sociala barnavården enbart blir ett ’samfunnsvern’ eller ett ’barnevern’ har 
att göra med hur stödet/åtgärderna ser ut, tas emot och blir till hjälp (Dahl, 
1978). Många insatser som använts har haft och har bestraffande inslag och 
många ungas placeringar i fosterhem och på institutioner visar på dåliga resultat 
och kränkande behandling (Vinnerljung et al., 2001; Levin, 1998; Levin, 
Sunesson & Swärd, 1998).  

Den svenska lagstiftningen på barnavårdsområdet utgår, liksom i västvärlden 
i övrigt, från att det först och främst är föräldrarnas omsorgssvikt som gör att 
barn far illa. Socialtjänstens mandat inskränker sig till att ingripa när skador 
förmedlas genom familjen (Lagerberg, 2001). Risken med den individualiserade 
behovsbedömningen är att dåliga levnadsvillkor och marginalisering 
konstrueras om till brister hos den enskilda individen och till föräldrars och 
ungas avvikande beteende. Konsekvensen av ett sådant socialpolitiskt fokus 
innebär att lagstiftningen psykologiserar såväl orsaker som de lösningar som 
kan bli aktuella (Egelund, 1997; Hollander & Marklund, 1983). Hollander & 
Marklund (a.a.) menar att det inte går att tala om ”barnens rätt till goda 
levnadsvillkor” utan att ta hänsyn till föräldrars livsvillkor och samhällets 
stödsystem. ”I krissituationer eller när barn far illa definieras inte bristerna som 
brister i den kollektiva omvårdnaden, utan som brister i familj och hem.” (a.a. s. 
21) Det är en expertdiskurs som beskriver samhälleliga ojämlikheter som 
individuella brister (Fraser, 2003). 

Forskning på området visar att barnavårdssystemet vare sig är klass- köns- 
eller etnicitetsmässigt neutralt. Socialbidragstagare, arbetslösa, ensamstående 
mödrar och barn till utrikes födda är kraftigt överrepresenterade inom den 
sociala barnavården (Socialstyrelsen, 2006a; SOU 2001:52).  

Dilemman mellan stöd och kontroll, mellan tvång och frivillighet och mellan 
föräldrars rätt till delaktighet och barns rätt till skydd kommer till uttryck i de 
utredningar som socialarbetare gör inför förslag om omhändertaganden. 
Tidigare studier visar att socialarbetare anpassar sina bedömningar till 
tvångslagstiftningens krav på argument (Claezon, 1987). Lagstiftningens 
konstruktion kräver förenkling av komplexa problemsituationer. Argument som 
talar för ett omhändertagande, som exempelvis missbruk i familjen, används för 
att underlätta utredningen (Backe-Hansen, 2001). I den assymetriska relationen 
mellan socialarbetare och klient är socialarbetaren i överläge gentemot 
föräldrarna. Eftersom en viktig del av utredningen blir att samla in bevis som 
kan utgöra argument för en viss åtgärd kommer, enligt Friis (2003), denna 
assymetri att användas på ett repressivt sätt. Föräldrarnas problemdefinitioner 
undertrycks och förslag till alternativa problemlösningar uteblir. Detta innebär 
en nedskrivning av föräldrarna som särskilt drabbar mödrarna, vilket i sin tur 
medför att de inte kan eller vill medverka i utredningarna. Enligt Hydén (1991) 
tillskrivs klienterna livsberättelser de inte är delaktiga i. Det gäller i ännu högre 
grad barn och ungdomar som i stor utsträckning är osynliga i utredningar som 
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rör dem själva (Sjöblom, 2002; Backe Hansen, 2001; Andersson, 2000; Egelund, 
1997; Wåhlander, 1994). 

Möjligheten för socialtjänsten att uppnå målen om stöd och skydd av barn 
ifrågasätts av Egelund (1997). Hon menar att om barns omsorgssituation 
förstås utifrån föreställningar om normalitet och avvikelse på individplanet ('det 
normala föräldraskapet' och 'den normala barndomen') blir det den kunskapen 
som kommer att utgöra förståelsen för brister i barnets omsorgssituation. De 
redskap som socialtjänsten kan använda sig av kommer därmed enbart vara till 
hjälp för en liten del av alla barn som kan behöva skydd och stöd. 
Socialarbetare kan heller inte välja andra lösningar än den begränsade 
behandlingsmässiga repertoar som är tillgänglig, oavsett om andra lösningar 
bättre skulle motsvara familjers behov. Det innebär att oavsett hur mycket 
kompetens, engagemang och resurser som finns inom verksamheten går målen 
inte att uppnå, eftersom en stor del av uppgifterna kräver andra lösningar än de 
som socialtjänsten kan mobilisera.  

Anmälningar – ett sätt att nå de utsatta 
barnen 

En viktig del av barnavårdssystemets utformning är konstruktionen av 
anmälningssystemet. I en jämförelse mellan nio länders barnavårdssystem, 
däribland Sverige, tecknas olika modeller (Gilbert, 1997). Barnavårdssystemen 
beskrivs antingen som skyddsinriktade, med betoning på lagstyrda inter-
ventioner, eller familjeserviceinriktade med betoning på terapeutiska inter-
ventioner. Länder inriktade på skydd har oftast en obligatorisk anmälnings-
skyldighet och utredningar fokuserar på kontroll av föräldrars beteenden. 
Skillnader inom modellerna förekommer dock. Storbritannien har, trots sin 
skyddsinriktning, inte obligatorisk anmälningsskyldighet för professionella, 
medan Sverige med sin välfärdsinriktning har det.  

Cocozza (2007) har utifrån Gilberts analys av olika länders principer för 
anmälningsskyldighet och typ av system benämnt Sveriges sociala barnavård 
som ett blandat system. Det är familjestödjande men har anmälningsskyldighet. 
Dit hör även England fast där råder omvänt ett skyddsinriktat system utan 
anmälningsskyldighet. Länder som har blandade system skiljer sig från 
konsekvent kontrollerande system, dit USA och Kanada räknas och konsekvent 
stödjande system, dit Nederländerna och Tyskland räknas.  

Sveriges obligatoriska anmälningsskyldighet för professionella, det vill säga 
att barn och unga ska anmälas till socialtjänsten om misstankar finns att deras 
hälsa och utveckling är i fara, och att anmälningar ska utredas, utgör en del av 
systemets kontrollerande inslag. De stödjande inslagen finns med i skrivningar 
om att anmälningar även kan innehålla information om barn i behov av stöd 
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och hjälp, samt att barn i behov av stöd ska utredas. De svenska kriterierna för 
anmälan och utredning är relativt oprecisa, vida och motstridiga (se kapitel 3). 

 I Sverige ingår till skillnad från de flesta andra länder i västvärlden 
ungdomar upp till arton år i barnavårdssystemet med ett fortsatt ansvar för 
barn och unga upp till och med 19 år. Barns brott blir automatiskt en anmälan 
som ska behandlas inom socialtjänsten. Insatser och åtgärder för dessa beslutas 
inom socialtjänstens ramar och inte inom rättsväsendet. 

Kombinationen av obligatorisk anmälningsskyldighet för professionella, 
vida kriterier för anmälan samt att barns brott också blir en anmälan till 
socialtjänsten kan tänkas ge ett stort inflöde av anmälningar. Enligt Wiklund 
(2006) är anmälningsfrekvensen i Sverige i ett mellanskikt, medan det ligger i 
toppskiktet bland länder med en familjestödsorienterad inriktning på 
barnavården. Det framkommer också att svenska barnavårdsanmälningar 
kännetecknas i mindre grad av allvarlig problematik, som barnmisshandel och 
regelrätt vanvård, vilket är den slags problemtyp som barnskyddsorienterade 
system till övervägande del hanterar (a.a.).  

Det har under en relativt lång tid förts en diskussion i de anglosaxiska 
länderna om det ökande antalet anmälningar, om dess orsak (eventuell 
överrapportering) och konsekvenser (Besharov, 1993; 1991). Flera brittiska 
forskare menar att den ökande anmälningsbenägenheten beror på ett systemfel, 
som handlar om en för stor betoning på risker och barns skydd. Betoningen av 
risker, istället för av service till familjer, på föräldrars och barns villkor, gör att 
systemet kommer att rikta sin uppmärksamhet mot barn och deras föräldrar, 
framförallt mödrar (Munro & Parton, 2007; Parton, 2006; Cleaver & Freeman 
1995, Farmer & Owen 1995; Gibbons, Conroy & Bell, 1995; Howe, 1992).  

Giovanoni (1995) menar att allmänhetens benägenhet att anmäla 
missförhållanden inte handlar om att de anmäler i onödan, utan snarare att 
anmälarna inte har någon annanstans att vända sig, när de oroar sig för hur 
barn har det. Lösningen, menar hon, ligger inte i att minska efterfrågan utan 
snarare i att tillhandahålla rätt resurser.  

Munro & Parton (2007) pekar på att kombinationen av ett obligatoriskt 
anmälningssystem med vida kriterier för anmälan har visat sig ineffektivt och 
tenderar att minska ansvaret hos andra instanser, som skola, barnhälsovård etc. 
De pekar också på att ett sådant system inte har någon koppling till de tjänster 
(services) som erbjuds, till högre kvalitet, eller till att fler insatser erbjuds.  

Den svenska anmälningsskyldighetens nuvarande konstruktion som 
instrument för att identifiera barn som behöver skydd har ifrågasatts (Cocozza, 
Gustafsson & Sydsjö, 2007). Forskarna menar att det finns risk för att allvarliga 
anmälningar om barns behov av skydd försvinner i den mängd av 
polisanmälningar som kommer in till socialtjänsten.  

 Sammanfattningsvis har det svenska barnavårdssystemet socialpolitiskt 
beskrivits som ett preventivt familjestödssystem till skillnad från de anglo-
saxiska ländernas mer skyddsinriktade system. I senare forskning beskrivs dock 
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ländernas barnavårdssystem som 'blandade' - varken renodlat skyddsorienterade 
eller familjestödsorienterade. I Storbritannien har förändringar i lagstiftningen 
ökat betoningen på prevention och familjestöd och det svenska systemet har 
länge haft den dubbla funktionen som innefattar både kontroll och stöd.  

Nordisk forskning om den sociala barnavården visar att den har ett brett 
uppdrag fyllt av motsägelsefulla mål, som socialarbetare är satta att hantera i det 
praktiska arbetet med klienterna. Lagens dubbla funktion av kontroll och stöd 
kan leda till att utredningen, istället för att vara ett förutsättningslöst insamlande 
av uppgifter för att klarlägga en situation, får en repressiv funktion gentemot 
familjen. Socialpolitiken är inriktad på individens brister och avvikelser, där 
socialarbetares uppgift blir att samla in bevis i syfte att skydda barnet. Denna 
assymetriska relation bör ses i ljuset av den överrepresentation som 
förekommer inom barnavården av ensamstående kvinnor, låginkomsttagare och 
familjer med utrikes bakgrund. Fastän svensk politik under många år haft en 
allmän välfärdsinriktning visar sig samhälleliga ojämlikheter i vilka som blir 
socialtjänstens klienter.  

Trots barnavårdsystemens olika inriktning i Sverige och i de anglosaxiska 
länderna och trots olikheterna i utformningen av anmälningssystem och i typen 
av anmälningsproblematik, är ’barnavårdstratten’ förvånansvärt likformad i de 
olika länderna.  

De organisatoriska villkoren i teoretisk 
belysning 

 
Hur den sociala barnavården är organiserad, och de villkor det för med sig för 
bedömningar och beslutsfattande, kommer att beskrivas i detta avsnitt. Tidigare 
forskning visar att kontextuella förhållanden tycks ha betydelse för 
bedömningar. I föregående avsnitt diskuterades hur socialpolitiken präglar 
barnavårdssystemet. En avgörande faktor för hur den sociala barnavården 
kommer att utföras rent praktiskt är dess organisering (Lundström & Sunesson, 
2006). I en undersökning av socialarbetares bedömningar är därför de 
organisatoriska villkoren en ytterligare faktor som är viktig att undersöka och 
som indirekt påverkar socialarbetare i mötet med klienter.  

Socialpolitiken får sin praktiska utformning genom statliga och kommunala 
förvaltningar och myndigheter. Dessa betraktas i detta sammanhang som 
organisationer (Johansson, 2007; Lipsky, 1980). Den sociala barnavårdens 
uppgift att skydda och disciplinera barn och ungdomar har organiserats och 
institutionaliserats och bedrivs inom den kommunala socialtjänsten. I ett 
institutionellt organisationsperspektiv utgör en organisation ett institutionali-
serat sätt - en särskild ordning att hantera bestämda uppgifter på. Hög grad av 
institutionalisering innebär hög grad av formalisering och standardisering och 
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att organisationen knyter an till centrala värden som skapar stabilitet. Samtidigt 
är en institutionaliserad organisation en öppen organisation, som är beroende 
av sin omgivning för sin legitimitet (Scott, 2008; 2003).  

Med Meyer & Rowans (1977) artikel formades den nyinstitutionella 
organisationsanalysen. I institutionaliserade organisationer (de tar skolan som 
exempel) är resultatet av arbetet och dess tekniska effektivitet inte lika 
avgörande som omgivningens förväntningar på hur en organisation ska se ut. 
Vissa aktiviteter förutsätts - av politiska beslutsfattare, allmänna opinions-
strömmar, lagstiftning, olika professionella grupper osv. - bli ”bäst” utförda 
enligt en särskild procedur, inom en speciell organisatorisk struktur. Social-
tjänsten kan beskrivas som en institutionaliserad organisation med normativa 
mål och påverkas med andra ord av de förväntningar som omgivningen har på 
dess uppgifter.  

Socialtjänsten kan också beskrivas som en människobehandlande 
organisation, vars ’råmaterial’ utgörs av människor som ska förändras 
(Hasenfeld, 1983). För att kunna hantera och kontrollera ’råmaterialet’, måste 
det förenklas och standardiseras till att bli klienter. Denna standardiserings-
process reducerar människan till klient och därmed till att bli ett med sitt 
problem (Johansson, 2007; Lipsky, 1980). För att ta fram relevant information 
och förenkla krävs att människans egenskaper, liv och situation delas upp i 
fragment. Bedömningen av vilka egenskaper som är relevanta sker på 
byråkratins villkor. Hur klienten kategoriseras i själva ’processandet’ är 
avgörande för hur han/hon blir behandlad. Socialarbetaren kan därför liknas 
vid en trollkarl (Prottas, 1979), som uppfinner fallet - en metafor för den 
avgörande roll hon har i omvandlingsarbetet för att passa in individens problem 
i lämplig administrativ kategori som ger behörighet (eligibility) till den 
åtgärd/tjänst som socialtjänsten tillhandahåller.  

Karakteristiskt för en människobehandlande organisation är dess 
teknologier, som i hög grad är moralbaserade och som blivit institutionaliserade 
procedurer, legitimerade och sanktionerade av organisationen, för att förändra 
människors egenskaper och beteenden (Hasenfeld, 1983). Ett typiskt villkor för 
en människobehandlande organisation är otydligheten i vad som ska göras, hur 
det ska göras och med vilka. Moral och värderingar blir osäkra verktyg, då de 
styrs av olika intressen och kan skifta beroende på var i världen, när i tiden och 
av vem arbetet utförs. Det vill säga osäkerheten är stor om såväl mål, 
behandlingsteknologi som resultat.  

Organisationen anpassar sig till vad som betecknas som rationaliserade 
myter om hur en viss uppgift ska skötas. För att erhålla legitimitet gäller det att 
hålla skenet uppe, att myterna faktiskt fungerar, trots att de går på tvärs mot 
tekniska effektivitetskrav. Det sker genom att koppla loss det praktiska 
handlandet från den formella strukturen, de officiella målen. 
Människobehandlande organisationer sägs därför karakteriseras av lösa kopp-
lingar. Fördelarna med denna särkoppling är att strukturens legitimerande 
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funktion vidmakthålls, samtidigt som det dagliga arbetet kan utföras enligt mer 
praktiska överväganden (Meyer & Rowan, 1977; Weick, 1976). En annan fördel 
är att olika delar av organisationen kan arbeta självständigt gentemot varandra, 
särskilt i förhållande till överordnade enheter. De blir därmed inte utsatta för 
kontroll. Enheter kan agera oberoende av varandra och kan därmed omfatta 
sinsemellan divergerande ideologier. Olika aktiviteter är dock mer eller mindre 
löst kopplade och uppgifter som är centrala för organisationens legitimitet och 
resurstilldelning är hårdare kopplade och följaktligen mer utsatta för kontroll 
(Hasenfeld, 1983).  

Ett starkt socialt engagemang är ofta utgångspunkten för den som väljer att 
arbeta inom den sociala sektorn. Detta engagemang kan krocka med de 
institutionella villkoren. Karakteristiskt i arbetet är att kontakten mellan 
socialarbetare och klient, dels består av kontakten mellan två människor, dels av 
kontakten mellan organisation och klient. Detta ger såväl frihet som 
begränsningar i arbetet. Ramar för arbetet kan hindra socialarbetaren från att 
utföra arbetet på det sätt hon/han kanske skulle önska. I och med att 
resurserna är begränsade måste en ransonering av insatsutbudet ske. Det är 
något som tvingar fram prioriteringar (Hasenfeld, 1983).  

Slutligen klassificeras en människobehandlande organisation utifrån sina 
huvudsakliga uppgifter gentemot sina klienter, som är: sortering, (processing), 
upprätthållande (sustaining) och förändring (changing) (a.a., s. 6). Dessa 
uppgifter stämmer in på socialtjänstens barnavårdsverksamhet utifrån dess 
legala målsättning att underlätta för familjer att ge sina barn materiell och 
känslomässig trygghet. Man kan se de olika uppgifterna i systemet som olika 
nivåer i barnavårdstratten. Sorteringen kan antas vara en viktig uppgift i 
inledningen, när en anmälan kommer in, medan förändringsarbete och 
upprätthållande arbete kan antas vara centralt i den mellersta och nedre delen av 
tratten. På vilken av dessa tre uppgifter betoningen ligger kan antas variera 
beroende på vilka resurser som används.  

De professionellas handlingsutrymme 

De professionella, som Lipsky (1980) kallar ’gräsrotsbyråkrater’ (street-level 
bureaucrats), får som ’policy-makers’ positionen att vara närmast klienten och 
blir därmed de som utför den konkreta socialpolitiken. Socialarbetare passar väl 
in i beskrivningen av en gräsrotsbyråkrat. De arbetar utifrån lagstiftning och 
nära klienten. Den individuella bedömning som görs är alltid begränsad av 
organisationens och kommunens ramar. Arbetet är reglerat och delvis standar-
diserat. Administrativa regler och rutiner ska följas och klienten måste gå med 
på en utredning och besvara frågor som är mer eller mindre standardiserade för 
att få bistånd. Socialarbetares position innebär, enligt Lipsky, en relativt hög 
grad av handlingsfrihet och en relativ självständighet i förhållande till 
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organisationen, eftersom svåra problem inte kan standardiseras i så hög grad att 
inte självständiga bedömningar behövs (Payne, 2002; Freidson, 1986; Lipsky, 
1980). De situationer och den problematik som klienter visar upp kan aldrig 
helt reduceras och passas in i de regler (riktlinjer och handböcker) som finns, 
oavsett hur detaljerade de blir. Därför finns det ett handlingsutrymme för 
socialarbetare när de gör bedömningar och fattar beslut, utifrån varje enskild 
klients specifika problem. Det innebär att även om bedömningarna vägleds av 
professionell kunskap kommer variationer att förekomma.  

Lipsky (1980) utgår från att det finns en konflikt mellan ett personligt och 
ett organisationsstyrt beteende och att gräsrotsbyråkraten har vissa resurser för 
att försvara sig mot organisationens krav på ett byråkratiskt beteende, det vill 
säga i hur hög grad och på vilket sätt man låter de administrativa kategorierna 
styra relationen till klienten. Dessa resurser hänger samman med karaktären på 
arbetsuppgifterna och med den position gräsrotbyråkraten har inom organi-
sationen att göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv 
(Johansson, 2007).  

I en äldre studie om handlingsutrymmet i en socialförvaltning (welfare 
department) i USA (Prottas, 1979) visas att handlingsutrymmet är stort och 
används bland annat för att hantera tidsbrist. Olika omständigheter som vidgar 
handlingsutrymmet tas upp. En sådan är möjligheten till informell behörighet 
(informal eligibility). Som exempel anges ansökningar om bistånd som 
tillbakavisas innan någon utredning har utförts, eftersom klienten i en första 
bedömning (informal pre–screening routine) inte anses uppfylla kriterierna för 
bistånd (a.a., s.31). För att underlätta arbetet finns behov av ett jämt flöde i 
handläggningen. Det innebär att de mer komplicerade klienterna/problemen, som 
är tidskrävande och där osäkerheten är stor om något stöd kan ges, undviks. De 
betraktas som ’stopp i maskineriet’ och de mindre komplicerade fallen blir, 
förutom att de är enklare att ta sig an, också i högre grad bekräftelser på 
socialarbetarens professionalitet (De Swaan, 1988).  

Tillämpbarheten av Lipskys teori, på det sociala arbetet, har ifrågasatts. 
Enligt Howe (1992) befinner sig det sociala arbetet i en annan kontext. Ett 
maktskifte har skett, från de professionellas möjlighet att fatta egna beslut, till 
en mer administrativt regelstyrd praktik. Detta har tagit ifrån praktikerna deras 
handlingsutrymme, menar han. Evans & Harris (2004) hävdar att detta är en 
förenklad bild av läget och stödjer sig såväl på Lipsky som på ett flertal senare 
studier. När socialpolitiken med dess lagar och förordningar är otydligt 
definierade, kan policys som stödjer god praktik och som betonar gränser för 
handlingsutrymmet vara nödvändiga, utifrån klienters intressen. De hävdar att 
praktikers efterfrågan av vägledning i arbetet, inte minst i det sociala 
barnavårdsarbetet, har drivit fram ett utökat antal regler. Men de menar att fler 
regler och förordningar kanske inte minskar handlingsutrymmet, utan tvärtom 
ökar det. Ju fler policys och riktlinjer som socialarbetare ska handskas med 
desto större är risken för målkonflikter och därmed kan tolkningsmöjligheterna 
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öka. Regler kan också användas i manövrerande syfte. Därför bör det professio-
nella handlingsutrymmet inte betraktas som något i sig ’bra’ eller ’dåligt’, enligt 
författarna. I en fortsatt analys och forskning av handlingsutrymmet föreslår de 
att det konkreta beslutsfattandet bör undersökas och var i beslutsprocessen 
handlingsutrymmet eventuellt ökar eller minskar. 

  
”… discretion should be regarded as a series of gradations of freedom to make decisions 

and, therefore, the degree of freedom professionals have at specific conjunctures should be 
evaluated on a situation - by - situation basis.” (a. a. s. 871) 

 
“The framework [shaped by law, policy and managers] is extensive, but inevitably, parts are 
rickety and ramshackle; it is in the twists, turns and contortions, as Lipsky suggested, that 
space for professional discretion lies and/or can be made.” (a. a. s. 887) 
 

I en svensk kontext har Johansson (2007) studerat handläggares arbete inom 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och deras handlingsutrymme och 
vidareutvecklat viktiga begrepp inom teorin om gräsrotsbyråkrati.  

I en gräsrotsbyråkrati måste individuella karakteristika hos klienten 
reduceras till vad organisationens specialområde kan ta hänsyn till. Därför sker 
en kategorisering. Individen standardiseras, vilket innebär att individen sorteras 
utifrån grova kategorier, som passar organisationens lösningsrepertoar. Genom 
denna konstruktionsprocess ges klienten en byråkratisk identitet.  

 
”Ju sämre klienterna passar in i de av organisationen tillhandahållna administrativa 
kategorierna, ju viktigare han [tjänstemannen] upplever ärendet vara och ju mer 
organisationen kringskär tjänstemannens handlingsfrihet, desto tydligare upplever den senare 
motsättningen mellan organisation och klient, mellan den typiskt homogena och det konkreta 
individuella, i form av oförenliga krav." (a. a. s. 61) 
  

Produkten, klienten, kan i viss mån betraktas som resultatet av en kamp om hur 
väl individen respektive organisationen förmår hävda sig mot varandra och ska 
inte ses enbart som ett resultat av ett opartiskt handläggande. Det innebär att 
utfallet inte har så mycket att göra med de inblandades personligheter, utan med 
de strukturella förhållanden inom vilka ramar klientrelationen äger rum.  

Klientrelationen äger rum inom vissa givna organisatoriska gränser. Inom 
dessa gränser påverkar strukturella faktorer klientrelationen, som kan variera 
utifrån fem dimensioner. Dessa dimensioner kan variera över tid och mellan 
olika slags organisationer. Dimensionerna kan betraktas som givna restriktioner 
för handlingsutrymmet. Olikheter på var och en av dessa dimensioner påverkar 
graden av variation i klientrelationen. Dimensionerna kan föras över till 
socialarbetares arbete på socialkontor. 
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1. Regel-bundenhet 
Bundenheten till regler är den mest grundläggande dimensionen, enligt 
Johansson, eftersom det är med hjälp av regler som byråkratins inre gränser 
dras. I denna dimension bestäms de administrativa kategoriernas karaktär. 
Dimensionen omfattar två aspekter, vilka uttrycks i motsatsparen 
detaljstyrning-ramstyrning respektive strikt-flexibel tillämpning. Argumentet för 
ramstyrning och flexibel tillämpning är möjligheten att situationsanpassa arbetet 
och göra undantag i enskilda fall. Argumentet för detaljstyrning och strikt 
tillämpning av regler är likabehandling. I arbetet med bedömningar om vilka 
klienter som ska utredas, respektive beviljas insatser, eller vilka barn som ska 
omhändertas är rättssäkerhet och likabehandling ett ofta framfört argument, 
utifrån ett klientperspektiv. Argumentet kan betraktas som rimligt, med tanke 
på de ingripanden som sker med tvång och där familjers integritet kränks. Ur 
gräsrotsbyråkratens synpunkt kan strikt tillämpning av detaljerade regler, inte 
bara betraktas som begränsande, utan kan också bli ett skydd i arbetet. Det ger 
socialarbetare i mötet med klienter, där svåra besked måste fattas, en möjlighet 
att ta skydd bakom reglerna. Tjänstemannen blir därmed oåtkomlig för 
moraliska ifrågasättanden. ”Han är varken moralisk eller omoralisk utan 
amoralisk. Han handlar inte, han handlägger.” (a. a. s. 63)  

De lagar som styr barnavårdsarbetet är ramlagar. I socialtjänstlagens 
paragrafer som behandlar utredning och insatser om barn och unga ingår 
definitioner vad gäller de krav som är kopplade till behörighet. Kriterierna för 
behörighet är breda och oprecisa ("... riskerar att utvecklas ogynnsamt", "fara 
för barns hälsa och utveckling" etc.). Enligt Johansson, förhindrar ramstyrning 
och flexibel regeltillämpning stelbenthet i bedömningar och beslut, men risken 
för godtycklighet och rättsosäkerhet ökar. Detta är ett typiskt dilemma för den 
sociala barnavården. Förändringar kan dock ske även om regelverken är 
oförändrade. Det beror på att det finns en informell aspekt av 
gräsrotsbyråkratens förhållande till regelverken som rör tillämpningen av 
reglerna. Regelverken kan vara oförändrade men politiska strävanden under 
olika tidsperioder kan få till följd förändrade attityder. Johansson diskuterar 
främst attitydförändringen hos personalen. I socialtjänstsammanhang kan det 
vara rimligt att också, och kanske i ännu högre grad, förlägga 
attitydförändringen till den lokala politiken, som styr det sociala arbetet. De 
statliga myndigheter, som Johansson utgår ifrån, har inte den formen av 
styrning. Kommunalpolitiker utformar lokala regler; riktlinjer och policys för 
socialtjänsten och kan genom dem precisera och konkretisera lagstiftningens 
breda och otydliga kriterier för behörighet. Betoningen av precisering, 
insnävning och strikt tillämpning av regler kommer därmed att skifta beroende 
på politiskt läge.  
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2. Specialiseringsgrad 
Varje myndighet är tvungen att specialisera sig av såväl tids- som 
kompetensskäl. Johansson diskuterar graden av specialisering utifrån karaktären 
på arbetsuppgifterna. ”Hur snävt en byråkratisk organisation specialiserar sin 
verksamhet har att göra med arbetsuppgifternas karaktär.” (a. a. s. 68) Olika 
organisationer specialiserar sig i olika hög grad. Det är arbetsuppgifternas art 
eller karaktär - hur okomplicerat eller välkänt sambandet mellan insatt åtgärd 
och önskad effekt är och hur lätt det är att konstruera administrativa kategorier, 
som resulterar i få exceptionella fall – som avgör hur långt man kan specialisera 
en verksamhet. Beroende på hur väl klientens ’natur’ kan förstås, det vill säga 
om man klart och otvetydigt vet vad som ska uppnås, och har en klar 
föreställning av hur man bör förfara med klienterna för att uppnå målet, kan 
handläggningen standardiseras.  

I jämförelse med Försäkringskassans arbetsuppgifter är karaktären på 
socialtjänstens arbetsuppgifter delvis annorlunda. ’Råmaterialets natur”, det vill 
säga klienterna, och vad som ska åstadkommas med dem, samt med vilka 
medel, är mer diffust, än för den sjuke inom Försäkringskassan, som ska få sin 
arbetsförmåga och därmed graden av sjukersättning bedömd.9 Klientens 
problem är i den sociala barnavården ofta av en mångskiftande natur och svåra 
att passa in i snäva administrativa kategorier. Då direkta standarprocedurer inte 
finns att ta till för att möta deras behov kräver arbetsuppgifterna andra 
kunskaper än enbart kunskaper om regler, vilket ger en osäker handläggning. 
Socialtjänstens arbete med bedömningar om vad som ger behörighet till 
utredning och insats är därför svårt att standardisera.  

Enligt Johansson, påverkas också graden av specialisering av faktorer som 
har med utomorganisatoriska förhållanden att göra. Det kan handla om 
förändringar i samhället som utvidgar eller minskar organisationens ansvar. 
Viktiga behörighetskriterier kommer därmed att omdefinieras. I fråga om 
socialtjänsten tillkommer ständigt nya sociala problem och personalen förväntas 
ha kompetensen att arbeta med nytillkomna grupper. Förändringar i 
definitionen av vilka som ska innefattas i målgruppen 'barn som riskerar att fara 
illa' innebär att gränserna anpassas till såväl nytillkomna 'sociala problem' i 
samhället, den rådande kunskapen om sociala problem (till exempel nya 
forskningsresultat), som kulturella värderingar, resurser och politiska och 
ideologiska strömningar i det omgivande samhället.  

 
 
 
 

                                                      
9  Även inom Försäkringskassan finns det avdelningar som arbetar med klienter som kräver en 

mer djupgående handläggning och där kunskapen om regler inte räcker för att genomföra 
arbetet (Johansson, 2007, s.69). 
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3. Tid 
Specialiseringsgraden avgör hur snabbt ett ärende kan klaras av. 
Produktivitetsaspekten, att ett ärende inte får ta hur lång tid som helst, är en av 
de viktigaste drivkrafterna bakom den byråkratiska specialiseringen. Ju snävare 
specialisering, desto mindre blir behovet av information, desto enklare och mer 
rutinbetonad och därmed snabbare blir handläggningen. Hur stora kraven är på 
omedelbar handläggning avgör också hur snabbt klienter kan handläggas. En 
informell prioritering kan vara en lösning på ett kraftigt arbetstryck, men 
förutsättningen för den är att det inte kommer in protester från de 
bortprioriterade. För socialtjänstens del handlar det inte så mycket om protester 
från klientgruppen, som är en svag grupp i samhället, med få representanter 
som kan föra dess talan. Snarare kan det handla om socialarbetares egen rädsla 
att missa de ’allvarliga fallen’, de barn som blir misshandlade och dödade och 
med det risken för mediaskandaler. Dessa skandaler kan leda till att yrkeskåren 
anklagas för att inte ha gjort sitt arbete. Enligt Johansson, är det viktigt att 
organisationen har tillgång till någon slags buffert, med vars hjälp man kan 
reglera inflödet av ärenden, ju starkare kravet på omedelbar handläggning är. 
Ett sätt är att låta andra delar av organisationen, (för det sociala arbetet skulle 
det till exempel kunna vara en mottagningsgrupp, min kommentar) fungera 
som uppsamlare och sorteringsverk, som kan ta emot och handlägga mer 
okomplicerade ärenden. Ett annat sätt är att minska på kontrollen.  

 
4. Intresseorientering 

Relationen till klienten utmärks av att tjänstemannen arbetar utifrån olika 
intressen, vilket manifesteras i en ständig avvägning mellan service och kontroll. 
Dimensionen har att göra med att organisationen tar hänsyn till andra intressen 
än klienternas. Man kan, enligt Johansson, se de båda begreppen som respektive 
ändpunkter på ett kontinuum. Ju närmare servicepolen man kommer desto 
närmare kommer man klienternas egna omedelbara intressen. Ju närmare 
kontrollpolen man kommer ju närmare kommer man organisationens intressen 
eller allmänintresset. Kontrollen handlar om bevakning av uppdragna gränser – 
om klienten är berättigad till myndighetens service - och har därför en central 
roll. Om gränserna överskrids hotas myndighetens legitimitet i förhållande till 
det rådande politiska klimatet. Om alla ärenden måste åtgärdas (prioritering ej 
möjlig), kan de ärenden som är mest synliga prioriteras. Det är de ärenden som 
allmänheten och klienterna märker. En farlig strategi, menar Johansson, 
eftersom det blir svårt att upprätthålla organisationens legitimitet. 
Kontrollnivån bestäms av det allmänna politiska klimatet, men organisationer 
med stor ärendemängd och med krav på omedelbar handläggning, kan använda 
kontrollnivån som en buffert, för att hantera ökande ärendetillströmning eller 
personalminskningar. Det vill säga i tider av högt arbetstryck riskerar kontrollen 
att minska. 
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5. Avstånd 
Distans fungerar ungefär som reglerna – som både begränsning och skydd. 
Närhet och varaktighet ökar förutsättningarna för en situationsanpassad 
klientservice, men är tidskrävande. Ju snävare specialiseringen är desto mindre 
kontakt med klienten krävs. ”Organisationer med ett stort antal ärenden och 
krav på omedelbar handläggning tvingas därför inskränka klientkontakten till 
ett minimum, särskilt i tider av ekonomiska nedskärningar och då politiska krav 
på effektivitet ställs." (a. a. s. 81) 

 
Om handlingsutrymmets storlek ska studeras, det vill säga hur fria 
gräsrotsbyråkraterna är gentemot organisationen, är det enligt Johansson, 
intressantast att studera specialiseringsgraden och regel - bundenheten. Dessa 
dimensioner kan utgöra restriktioner för handlingsutrymmet, som gör att 
organisationen kan utöva kontroll gentemot gräsrotsbyråkraten. De utgör de 
ramar inom vilka klienten kommer att konstrueras, för vad som betraktas som 
relevant, var gränser ska dras för behörighet (t.ex. ålder) och var och hur det 
relevanta ska behandlas.  

I föreliggande studie om bedömningar är avsikten att studera såväl 
handlingsutrymmets storlek som i vad mån det används. I det 
modellresonemang som förts ovan om strukturella begränsningar i gräsrots-
byråkratens handlingsutrymme i relationen till klienten, träder några viktiga 
skillnader fram som har att göra med typ av organisation. Gräsrots-
byråkratiarbetet inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som 
Johansson utgår ifrån, skiljer sig på vissa väsentliga punkter från arbetet inom 
socialtjänsten. En skillnad är socialarbetares närhet till den lokala politiken och 
därmed ett starkare beroende av lokala kommunala resurser, riktlinjer och 
policys. En annan viktig skillnad är att detaljstyrningen är betydligt mindre i det 
sociala barnavårdsarbetet om behörighet till utredning och insatser, jämfört 
med regelverket kring behörighet till ersättning för sjukdom. Få viktiga begrepp 
inom lagstiftning och regelverk har definierats och är därmed öppna för 
tolkning. Arbetet utövas av en profession som är utbildad och verkar inom det 
sociala arbetet. Det ger i princip socialarbetare, på ett annat sätt än handläggare 
på Försäkringskassan, möjlighet att utöva sin diskretion på en specifik 
professionell grund (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008).  

De professionella som ’gatekeepers’ och 
riskfaktorer 

Hur socialarbetare använder sitt handlingsutrymme och avgör behörighet 
påverkas inte bara av det organisatoriska sammanhanget utan också av fenomen 
och strömningar i tiden. I ett organisatoriskt sammanhang blir socialarbetaren 
en 'gatekeeper', men också en riskfaktor. Termen gatekeeper (Freidson, 1986) 
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syftar på uppgiften att rätt kategorisera och sortera in de barn och familjer, vars 
problematik ger dem behörighet att bli klienter. En specialiserad organisations 
förmåga att sortera och kategorisera klienter utgör dess rationalitet. Begränsade 
resurser och ett högt arbetstryck kan ge en ökad betoning på sorteringsarbetet, i 
förhoppning om att arbetet riktas mot de ’rätta’ klienterna. I den typ av 
organisation som föreliggande undersöknings empiri är hämtad från, kan det 
handla om kriterier som används i en utredningsenhet eller i en öppen 
stödverksamhet för att sortera klienter. Socialarbetare spelar således en viktig 
roll när det gäller medborgarnas möjlighet till hjälp. Nödvändigheten av att 
arbetet utförs utifrån individuella bedömningar innebär dock att man aldrig kan 
vara hundraprocentigt säker på att rätt beslut fattas. Beslutsfattande utgör en 
risk för såväl organisationen, personalen som dess klienter. Därför är behovet 
av att hantera risker avgörande om organisationen inte ständigt ska ifrågasättas.  

Byråkratin handhar en mängd mänskliga beteenden och komplexa 
situationer som skapar behov av regler i själva kategoriseringsprocessen.10 
Reglerna underlättar också fördelningen av resurser och kontrollen av hur de 
används (Prottas, 1979). Regler och dokumentation är också ett sätt att hantera 
risker (Power, 2007).  

I den första sorteringen när anmälningar och ansökningar tas emot, görs en 
kategorisering av barnet/familjen och deras problematik. Kategoriseringen 
avgör den vidare hanteringen in i eller ut ur systemet. En vidare granskning av 
klientens behov (utredning) kan leda till förslag på åtgärder, men det är inte 
alltid en utredning sker. Ibland erbjuds några rådgivande samtal eller, där sådana 
finns, kan socialarbetaren hänvisa till en öppen stödenhet. Någon formell 
registrering sker inte i de fallen.11 Som oregistrerad är man inte organisationens 
klient och saknar därmed rättigheten att överklaga och att läsa 
dokumentationen i ärendet (Billquist, 1999). Någon skyldighet att följa upp hur 
det går för klienten finns i de fallen inte, eftersom något formellt beslut om en 
insats inte har fattats. Det arbete som utförs blir därmed inte synligt, då 
regelverket inte kräver dokumentation och uppföljning. 

Ett ökat risktänkande i samhället (Beck, 1998) gör att skydds- och 
säkerhetsfrågor betonas. Allmänheten ska skyddas från våld, missbrukare och 
från psykiskt sjuka och barn skyddas från misshandlande föräldrar (Munro, 
2004). Organisationer måste, inte bara för sin egen skull utan också för sitt 
goda ryktes skull, inför sin omgivning visa förmåga att hantera risker (Power, 
2007). När tragedier inträffar inom den sociala barnavården hotas dess 
                                                      
10  För en utförligare analys av regler se Ahrne & Brunsson, 2004; Brunsson & Jacobsson, 1998. 

Ahrne & Brunsson delar in regler i direktiv (till exempel lagstiftning), standarder (till exempel 
Socialstyrelsens Allmänna råd) och normer (implicita föreställningar som förenar klasser och 
grupper). 

11  Socialstyrelsen har utfärdat en föreskrift (2006:5) att när beslut fattas att inte inleda en 
utredning ska skälen varför dokumenteras, helst på själva anmälningsdokumentet. Det är ett 
dokument som kan sparas en tid utan att en formell registrering behöver ske.  
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legitimitet. I samband med sådana kriser ökar ofta statsmakternas krav på 
kontroll och dokumentation, krav som gör organisationer defensiva. Ett sätt att 
hantera risker för organisationer är att öka betoningen av de formella 
procedurerna och att upprätthålla en fläckfri dokumentation. På så sätt kan det 
hävdas att arbetet utförts korrekt och att personalen följt de korrekta 
procedurerna. Ett annat defensivt sätt att hantera risker är att förlägga ansvaret 
långt ner i organisationen så kallat ’blame-shifting device’. På det sättet kan 
antingen offret eller lägre tjänstemän få bära ansvaret om fel begås (Hutter, 
2005).  

Organiseringen av arbetet i kombination med högt arbetstryck, begränsade 
resurser och fenomen i tiden kan få till följd en ökad betoning på de 
kontrollerande delarna av arbetet. Det skulle i sin tur kunna påverka 
kategoriseringen av klienterna, som behöver anpassas till snävare administrativa 
kategorier (Johansson, 2007). I den empiriska analysen kommer därför 
socialarbetares kategorisering och sortering att undersökas. Som visats är social-
politiken och organisationen viktiga faktorer som indirekt styr bedömningar 
och kategoriseringar och därmed eventuell behörighet som klient till den sociala 
barnavården. En ytterligare faktor som rimligtvis bör ha betydelse för det 
sociala barnavårdsarbetet är att det bedrivs av professionella. Vad som utmärker 
det sociala arbetets profession inom det sociala barnavårdsarbetet behöver 
därför diskuteras.  

De professionellas kategoriseringsmakt 

Vad som utgör en profession finns det olika definitioner på. Ett perspektiv, som 
passar detta projekts inriktning är det realistiskt–kontextuella perspektivet. Det 
är hämtat från Brante (1990) och innebär att professioner ska betraktas som 
historiska fenomen, föränderliga över tid. Forskning som intresserar sig för vad 
som utmärker det sociala arbetets profession är viktig och omfattande, men 
ryms inte inom ramarna för denna avhandling. Jag gör därför endast en 
översiktlig presentation av några grundläggande utgångspunkter.  

Den profession som utövar socialt arbete har beskrivits som en 
välfärdsprofession, det vill säga en profession (beroende av stat och 
organisation) med samhällets mandat att utföra vissa välfärdsuppgifter och med 
makten att kategorisera klienter och problem. Socialarbetares 
professionssträvanden har löpt parallellt med uppbyggnaden av välfärdsstaten. 
Intressenter som politiker, myndigheter och organisationer har gjort anspråk på 
att vissa problem ska lösas på ett visst sätt av yrkesverksamma inom ’apparater’, 
som exempelvis kommunernas sociala barnavård. Professionens auktoritet 
bygger dels på den byråkratiska auktoritet, som ges tjänstemannen utifrån lagar 
och regler, dels på expertmakt byggd på teoretisk kunskap. Den 
kunskapsdomän som professionen erövrat kommer ständigt att utmanas. 
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Ramarna för hur praktiken ser ut begränsar den, samtidigt som praktiken är 
med i själva konstruktionen av ramarna.12 (Liljegren, 2008; Dellgran & Höjer, 
2000; 2005; Lundström, 1993; Brante, 1990; Nilsson & Sunesson, 1988). 

Rådande föreställningar om vad som är ett gott föräldraskap och den 
allmänna synen på hur ett barn ska ha det - normer som så småningom 
institutionaliserats, blivit naturaliserade och tagna för givna, kan antas påverka 
socialarbetares kategoriseringar. Lika ’normalt’ som det varit att i olika kulturer 
och under olika tidsperioder lämna bort små barn för amning, linda spädbarn 
och för föräldrar att slå sina barn i uppfostringssyfte, lika avvikande betraktas 
ett sådant beteende i dagens Sverige. Normer och kategorier förändras genom 
tiderna, beroende på vad som betraktas som ’onormalt’ och avvikande 
(Hacking, 1991).  

I kategoriseringen ligger implicit en form av maktutövning. Socialarbetares 
kategoriseringar, beslut och åtgärder samt deras problemformuleringar och 
tolkningar av behov kan klienter antingen godta eller göra motstånd mot. 
Oavsett vilket får de faktiska konsekvenser, som antingen gynnar eller 
missgynnar klienten.  

Foucault (1980) behandlar förhållandet mellan makt och olika hjälpformer 
och menar att makten utövas i relationer, i de praktiker som staten tillsatt för att 
kontrollera och skydda medborgare. Makt är ständigt närvarande som ett slags 
praktik och är både producerande och reglerande. Makt är ingenting man har, 
den utövas i relationer och tilldelas en utifrån position. Makt kan ha både 
positiva och negativa effekter, men behöver i sig varken vara positiv eller 
negativ. Makt kan utövas genom sina förgreningar ut i samhället utan att vare 
sig våld eller tvång behöver utövas.  

Kategoriseringen kan betraktas som en viktig styrningsrelation (Smith, 
1987), som utgör kärnan i arbetet att hantera anmälningar, utredningar och 
bedömningar av insatsbehov. Betraktat i detta maktperspektiv blir socialarbetare 
agenter i administreringen och materialiseringen av makt, men också 
konstruktörer av det sociala arbetet i samspelet med klienterna. Karakteristiskt 
för den människobehandlande organisationen är dess kontroll av för klienten 
nödvändiga resurser. Socialarbetaren blir därför i relation till klienten 
organisationens representant, vilket skapar en assymetrisk relation mellan dem 
(Hasenfeld, 1992). 

Statens professionella har det gemensamt att klienters behov och intressen 
definieras av professionen och inte av klienterna själva (De Swaan, 1988). 
Klienter är en grupp som sällan organiserar sig för att tillvarata sina intressen, 
något som särskilt gäller socialtjänstens klienter. 

 

                                                      
12  Det handlar bland annat om en ökad privat marknad för professionen, som exempelvis 

innebär att socialarbetare kan hyras in från bemanningsföretag vid arbetstoppar eller när 
behov finns av specialkompetens. 
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“In this manner, the clients’ needs and interests have been defined for them: 
curricula, therapies, programs have been scheduled beforehand by the organized 
professions and the state, leaving it to the state related experts to fit them into 
schemes with a due measure of discretion and flexibility. This is their 
management task.” (a. a. s. 233) 
 

Sociala tjänster kan betraktas som disciplinära apparater och terapeutiska 
praktiker som dess maktredskap (Fraser, 2003). Fraser pekar på att 
expertdiskurser är nära förbundna med institutioner för kunskapsproduktion 
och kunskapsanvändning.13 Dessa diskurser ligger nära de administrativa 
diskurserna och de terapeutiska diskurser, som sprids i offentliga och privata 
organ inom medicin och socialtjänst (a. a.). 

På grund av expertdiskursens överbryggande roll får retoriken gärna en 
administrativ prägel och behov översätts till administrerbara behov. Som 
exempel på det sistnämnda kan nämnas hur beskrivningar som socialarbetare 
gör av sitt arbete och sina klienter präglas av ett språk hämtat från 
administration och lagstiftning. Expertdiskursen dekontextualiserar och 
rekontextualiserar behoven, menar Fraser, och isolerar behoven från klass, ras, 
kön och från alla andra innebörder som de kan ha förvärvat. Till följd av dessa 
omdefinieringar från experternas sida hamnar människors behov i nya 
positioner. Människorna blir individuella ”fall” snarare än medlemmar av 
sociala grupper eller rörelser. I kraft av denna administrativa retorik får 
expertdiskurserna en avpolitiserande verkan (a. a.). 

Organisatoriska mål påverkar bedömningar  

Den empiriska forskning som granskar organisatoriska faktorers betydelse för 
det sociala barnavårdsarbetet visar att arbetet i hög grad är administrativt och 
regelstyrt. Det innebär att arbetet inriktas mot organisatoriska mål, snarare än 
mål som har med familjens välfärd att göra. Resultaten visar att reglerna, inte 
den professionella kunskapen, blir verktyg i arbetet. Ett av skälen som nämns är 
att det finns inbyggda motsättningar och begränsningar i socialförvaltningars 
organisation. Insatserna blir organisationens svar på lagstiftningens krav. 
Familjerna görs till objekt för problemlösning utifrån organisationens specifika 
teknik och apparat. Det handlingsutrymme som socialarbetare har verkar inte 

                                                      
13  Diskurser kan definieras som ”... något om vad som kan sägas, vem som får säga det och 

varifrån..." (Haldén, 1997 s. 19) Diskurser kan beskrivas som relativt samlade föreställningar, 
som uttrycks inom olika kunskapsområden. Olika grupper, som professioner eller akademiker 
gör anspråk på att behärska diskursen till exempel genom rätten att utfärda diagnoser eller 
som i fallet socialt arbete, göra bedömningar och fatta beslut. Den sociala barnavården är ett 
kunskapsområde som innehåller olika samlade föreställningar, det vill säga diskurser, vars 
experter och uttolkare gör anspråk på att behärska diskursen ( Sohlberg & Sohlberg, 2001). 
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användas i någon större omfattning och lösningarna hämtas från en snäv 
repertoar (Wächter, 1998; Egelund, 1996; Hydén, 1986; Sunesson, 1981).  

Billquist (1999) beskriver socialbyråarbetet som ett klientarbete med två 
sidor - ”två ansikten” - där det ena är en administrativ process, styrd av lagar, 
förvaltningsregler och rutiner, medan det andra består av en process som 
innehåller den hjälp klienten får. Processerna är förknippade med delvis 
motsatta förhållningssätt, vilka blir svårare att förena ju längre in i systemet 
klienten kommer. Antingen kommer det administrativa eller det 
hjälpande/stödjande förhållningssättet att överväga. Vid den första sorteringen 
kan den administrativa funktionen utan svårighet förenas med stöd, då de första 
kontakterna inte innebär samma ansvar eller förpliktelser som längre fram, när 
beslut måste fattas i direkta möten. Inom organisationen verkar disciplinerande 
krafter, som gör att klientarbetet inte kan bedrivas ”fritt”. Dessa är exempelvis 
handläggningsrutiner, ritualer i arbetets organisering och i verksamhetens 
differentiering samt den rumsliga och tidsmässiga uppdelningen. 

Om graden av specialisering spelar roll för arbetet har undersökts i några 
studier. Resultat från en studie (Östberg et al., 2000) visar att kontor som 
specialiserat sin utredningsverksamhet i högre grad betonar skyddsaspekten och 
har ett något tydligare barnperspektiv, jämfört med de kontor som integrerar 
utrednings- och behandlingsarbete. Den integrerade organisationen tenderar att 
inleda utredningar i ett senare stadium, betona miljölösningar, och i högre grad 
stå för ett föräldraperspektiv än de specialiserade kontoren. Andra studier pekar 
på att specialisering rent generellt inte tycks påverka kvaliteten i utredningarna 
(Sundell & Humlesjö, 1996) eller omfattning och typ av insatser, mätt i 
placeringar och insatsen kontaktfamilj/kontaktperson (Wiklund, 2006). 

Om kunskapsanvändning i bedömningar 

I en studie som denna är forskning om vilken kunskap som används när 
socialarbetare gör sina bedömningar av vikt. När frågor ställts om vilken 
kunskap socialarbetare använder sig av i arbetet är ett vanligt svar; egna och 
kollegors erfarenheter (Bergmark & Lundström, 2000a; 2000; 1998). 
Nordlander (2006) visar i sin studie av socialsekreterares kunskapsanvändning i 
utredningsarbetet, att kunskapsanvändningen framförallt är av instrumentell art, 
åtgärdsinriktad och med fokus på framtiden. I Egelunds (1997) studie av 
barnavårdsarbetet vid två danska socialkontor beskrivs socialarbetarnas 
professionalitet i termer av en professionalitet som används till ’fest’ och en 
som används till ’vardags’, med en lös koppling dem emellan. Målformu-
leringarnas ’goda sociala arbete’ kommer i det praktiska arbetet att i huvudsak 
utföras utifrån organisatoriska mål och common sense–kunskap.  

Frågan om hur kunskap används ställs också i en vinjettstudie av danska 
socialarbetares bedömningar i barnavårdsärenden (Egelund & Andrén 
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Thomsen, 2002). Författarna konstaterar att begrepp relevanta inom 
yrkesområdet sällan används i analyserna av barnens situation. När de 
undantagsvis används, tolkas begreppens betydelse olika i de situationer som 
analyseras. Det är också sällan särskilda kategorier av fall värderas utifrån en 
viss kunskap eller erfarenhet. Det förekommer stora variationer i 
bedömningarna av samma fallbeskrivningar. Argument förs fram utifrån 
individuella erfarenheter och ställningstaganden och skiftar mellan 
socialarbetarna. Författarna pekar på att socialarbetarna lämnas att i stort sett 
själva utveckla sitt arbete.  

 Forskning visar att verksamheten med dess alltmer specialiserade uppgifter 
och enheter byggs upp utifrån organisationens egen rationalitet och inte utifrån 
möjligheten att bygga upp en erfarenhetskunskap (Munro, 2002.) Det innebär 
att socialarbetare arbetar med klienten styckvis och uppdelad, utifrån klientens 
problematik och socialarbetarens uppgift i organisationen (jämför mottagnings-
grupper, utredningsenheter och resursenheter). Dessutom är omsättningen av 
personal stor inom den sociala barnavården (Tham, 2008). Detta medför att 
konsekvenser av tidigare fattade beslut inte samlas hos personalen, som en 
erfarenhetskunskap, vilket får till följd att någon långsiktig kunskapsbas inte 
skapas (Munro, 2002; Farmer & Owen, 1995).  

Professionens föreställningar om föräldraskap 
och barn påverkar bedömningar 

Föreställningar om vad som utgör ett gott föräldraskap och hur barn ska ha det 
kan antas vara faktorer som påverkar bedömningar i barnavårdsarbetet. Hur 
föräldrar och i synnerhet mödrar kategoriseras kan i den sociala barnavården bli 
avgörande för de lösningar som föreslås. Synen på mödrar är nära kopplad till 
moral och till vetenskapens syn på barns utveckling och psykologiska behov. 

Föreställningar om moderskap ligger nära myten om den ’goda, 
självuppoffrande modern’ (Franséhn, 2004; Gillis, 1996). Synen på kvinnan, 
som den vars uppgift i första hand är moderskap, innebär att kvinnan har 
ansvaret för att ge barnet omsorg och beskydd. Denna syn är nära relaterad till 
de psykoanalytiska/dynamiska teorier som vidareutvecklades under förra seklet. 
Teorier som, i samspel med samhällsutvecklingen, har inkorporerats i såväl 
lagstiftning som samhällets institutioner och har haft stort inflytande på 
västvärldens syn på föräldraskap och i synnerhet på moderskap (White, 1998; 
Donzelot, 1997). 

I och med psykologins genombrott under efterkrigstiden kom den moraliska 
synen på föräldraskap och barn att kombineras med en psykologisk/terapeutisk 
diskurs (Lundström, 1993). ’Upptäckten’ i början av 1960-talet av ”the shaken 
baby syndrom” gjorde barnmisshandel till ett intresse för behandlingssektorn, 
psykiatrin/psykologin och för den sociala barnavården. Här kom den sjuka/av-
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vikande föräldern i fokus (Egelund, 1997). Intresset riktades mot modern och 
den tidiga anknytningen samt mot det lilla barnet. Det är en diskurs som idag 
finns kvar, men som också innehåller ett parallellt spår av systemteoretiska 
tankegångar, med ökad betoning av relationerna och kommunikationen inom 
familjen, som förklaringsmodeller för vad som skadar barn (Bergmark & 
Lundström, 2000; 1998). På senare år har kognitiva och beteendeinriktade 
modeller fått ett större genomslag (Levin & Lindén, 2006).  

Som en konsekvens av moderskapsdiskursen har barnets hälsa och 
välbefinnande främst kommit att betraktas som moderns ansvar. Utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv gör Burman (2008) en genomgång av 
utvecklingspsykologisk forskning, där hon pekar på att kvinnor inte bara 
positioneras som ansvariga för vården av sina barn, utan också som ansvariga 
för deras pågående och framtida utveckling. Ericsson (2002) menar att för-
väntningar på föräldrar är könade eftersom ansvaret för omsorg och beskydd av 
barnet förväntas ligga på kvinnan. Dessa förväntningar kan få till följd att 
modern mer kommer att betraktas som en mer eller mindre gynnsam 
uppväxtmiljö för barnet, än som en person med egna behov och krav. I 
empirisk forskning om barnavård framkommer hur dessa förväntningar och 
inriktning på mödrarna skuldbelägger kvinnan, vilket bland annat visar sig i 
forskning om barn som utsätts för våld eller bevittnar våld av fadern, och där 
kvinnan förväntas skydda barnet från mannens beteende (Eriksson, 2003; 
(Scourfield, 2001; Hilte, 2000). Mödrar som på grund av att de lever i fattigdom 
och är ensamma i sitt föräldraskap kan, utifrån diskursen om ’barns behov’, 
göras ansvariga för att de inte tillfredställer dessa. Mödrar beskrivs i termer av 
oförmåga att ge tillräcklig närhet och kontinuitet i relationen till barnet eller i 
oförmåga att sätta gränser mot ungdomars farliga beteenden (Johansson, 2006; 
Kåhl, 1995). 

Såväl brittisk som nordisk forskning visar att istället för att bedöma risken 
för barnet bedöms barnet utifrån moderns förhållanden och vad som uppfattas 
som ett normalt föräldrabeteende och en normal barndom (Parton et al., 1997; 
Egelund, 1997; Swift, 1995; Dingwall et al., 1983). I forskning som använt 
sociala utredningar som material framkommer att mödrar huvudsakligen 
beskrivs i negativa termer - det som forskningen kallar för en ”mother blaming 
attitude” (Ericsson, 2002, 1996; Backe-Hansen, 2001a; 2001; Egelund ,1997; 
Swift, 1995; Kristinsdottir, 1988; Hollander, 1985).  

Professionellas bedömningar är inte könsneutrala 

På senare år har flera svenska empiriska studier visat på skillnader i 
bedömningar inom den sociala barnavården, grundade på föreställningar om 
kön.  

Johanssons (2006) studie om ensamstående mödrar i den sociala 
barnavården visar att dessa betraktas som särskilt problematiska ur den social 
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barnavårdens perspektiv och som en riskfaktor i sig. Antingen brister mödrarna 
i kontroll eller har ett övermått av kontroll, vilket anses skapa psykiska problem 
hos barnet. Mödrarna konstrueras också utifrån bilden av ”den goda modern”, 
som ska klara av allt.  

Kåhl (1995) pekar på hur synen på fadern som familjens överhuvud och 
kontrollör, respektive modern som omsorgsgivare, styr socialarbetares 
bedömningar.  

Petersson (2006) visar i en aktstudie av barnärenden, klassificerade som 
brister i omsorgen, hur det psykodynamiska synsättet, med fokus på modern 
som den primära omsorgsgivaren, är den kunskapsbas som socialarbetare utgår 
ifrån. Hon menar att praktiken tycks arbeta utifrån två olika familjebegrepp, å 
ena sidan utifrån stereotyperna den ’otillräckliga modern’ och den ’frånvarande 
fadern’ å andra sidan en mer retorisk, ideal bild. I den senare bilden är båda 
föräldrarna lika viktiga och tar gemensamt ansvar för barnen, även om 
föräldrarna inte lever ihop. Den ideala bilden visar sig i vårdplaner där barnets 
behov av båda föräldrarna lyfts fram.  

Kohlfjord (1998) har studerat utredningar och menar att kvinnor blir 
dubbelt underordnade i kontakten med socialtjänsten, dels som klienter dels 
som kvinnor. Högre förväntningar ställs på kvinnor i deras moderskapsroll, att 
engagera sig och ta hand om sina barn, än vad som ställs på männen i deras 
faderskapsroll.  

I en genomgång av forskning om svensk social barnavård ur ett 
könsperspektiv (Ulmanen & Andersson, 2006) skriver författarna ”att den 
sociala barnavården framstår som en institution i samhället som både 
återspeglar och återskapar traditionella normer och föreställningar om kön.” 
(a. a. s. 64) Pojkar och flickor uttrycker sina problem på olika sätt. Flickors 
problem utspelar sig främst inom familjen medan pojkar förlägger sina problem 
utanför familjen genom till exempel kriminalitet.  

I en granskning av tvångsomhändertagna ungdomar med stöd av LVU, 
pekar Schlytter (1999) på att rådande värderingar och normer om hur män och 
kvinnor får bete sig upprätthålls av lagarna. Trots våra könsneutrala lagar 
omhändertas flickor och pojkar på olika grunder och enligt olika normer.  

Sammanfattning 
 
Den sociala barnavårdens hantering av anmälningar, utredningar och insatser 
ska förstås utifrån de institutionella villkor som påverkar arbetets utförande. 
Verksamheten är organiserad och bedrivs inom den kommunala förvaltningen. 
Socialpolitiskt beskrivs barnavårdssystemet som ett preventivt familjestöds-
system. Lagstiftningen är inriktad på enskilda individers brister eller farliga 
beteende, som ska lösas på individnivå. Arbetet utförs av en välfärdsprofession, 
som med en bred, men inte sällan ifrågasatt kunskapsbas, fått mandat att utföra 
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uppgiften att skydda barn, åtgärda ungdomar med beteendeproblem och stödja 
familjer. Arbetet sker utifrån lagstiftning som innehåller normer och regelverk 
för det praktiska arbetet. 

De teoretiska ställningstagandena och den genomgångna forskningen 
sammanfattas i syfte att klargöra utgångspunkterna i analysen av de empiriska 
delarna. 

Socialtjänsten kan betraktas som en typisk människobehandlande organisation, öppen 
för och beroende av sin omgivnings normer och värderingar för sin legitimitet. Det finns en 
osäkerhet kring vilka klienter och vilka problem socialarbetaren kommer att 
möta och en osäkerhet i vad som är lämpliga verktyg, liksom vilka lösningar 
som är lämpliga. Klientcentrerade mål står ofta i konflikt med 
organisationspraktiska mål. Förvaltningens mål och procedurer är inte alltid 
kompatibla med en professions värden, etik och standarder eller den 
professionelles uppfattning om människors behov.  

Hur individer kategoriseras till ärenden är beroende av organisationens rationalitet. 
Organisationen hanterar människors unika livssituation på massbasis vilket 
tvingar fram en typifiering av människor och deras problem, för att de ska passa 
in i den insatsrepertoar som finns. Organisationens rationalitet har att göra med 
dess gränser, regelverk och specialisering.  

Socialarbetaren kan betraktas som den som tolkar och utför den konkreta socialpolitiken 
i mötet med klienten. Arbetet med att sortera vilka klienter som ska ges ’behörighet’ till 
organisationen gör socialarbetaren till en ’gatekeeper’. Socialarbetare ska utifrån 
klienters unika situation göra riskbedömningar, bedöma och föreslå lösningar 
utifrån sina expertkunskaper. Risktänkande kopplas till behörighet och används 
i arbetet med att sortera och prioritera. Bedömningsarbetet ger ett 
handlingsutrymme som är typisk för arbetet i en gräsrotsbyråkrati. Olika grad 
av handlingsutrymme avgör hur självständigt en socialarbetare kan agera.  

Klientens beroendeställning till myndigheten medför att makt är ett viktigt begrepp för 
förståelse av sammanhanget. Socialtjänsten har det dubbla syftet att både hjälpa och 
kontrollera dem som den kommer i kontakt med. En assymetrisk relation 
uppstår med klienten som är i beroendeställning till socialarbetaren. Detta 
påverkar båda parters strategier 

Det är socialarbetaren som utifrån sin legitimitet som organisationens representant tolkar 
behov och anger lösningar. Välfärdsprofessioner har det gemensamt att klienters 
behov och intressen definieras av professionen och inte av klienterna själva. 
Vad som betonas i det kontinuum som stöd/service och kontroll/skydd utgör 
handlar till viss del om hur behov tolkas, ur vems perspektiv det görs och vem 
som har makten över tolkningen. Makt produceras via juridiken och 
organisationen och bestämmer hur och vilka familjer som sorteras in som 
klienter, och vad som betraktas som barns behov.  

Hur stort handlingsutrymme som ges beror bland annat på vilken legitimitet 
expertdiskursen har gentemot uppdragsgivare, allmänhet och andra yrkesgrupper. Trots 
socialarbetares tillgång till en kunskapsmassa tyder forskning på att kunskaps-
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basen är osäker eller inte används. Egna och kollegers erfarenheter samt 
instrumentell och åtgärdsinriktad kunskap är det som framförallt används i 
arbetet. Den möjlighet socialarbetare har att bygga upp en långsiktig 
kunskapsbas har delvis att göra med organiseringen av arbetet. Organisationens 
bristande intresse för detta kan ha att göra med att välfärdsprofessionen bygger 
sin auktoritet lika mycket på organisationsbaserad makt som expertmakt.  

 
Avslutningsvis Få svenska studier har undersökt vad som påverkar beslut att 
inleda utredning och insats. Tidigare forskning har studerat delar av ’tratten’, 
men det saknas undersökningar om hela sorteringsarbetet, som prövar flera 
faktorer samtidigt, satt i en institutionell kontext. 

Föreliggande studie är ett försök att utveckla empiribaserad teori om vilka 
konkreta uttryck sorteringsarbetet får på barnavårdsområdet, det vill säga hur 
samhällets omsorg om barn som far illa förvaltas.  
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KAP 3. DE JURIDISKA RAMARNA   
 

För en förståelse av de möjligheter och det handlingsutrymme socialarbetare 
har i sitt arbete att besluta om utredningar och insatser beskrivs översiktligt de 
lagar och regler som styr arbetet.  

Den sociala barnavårdens rättsliga reglering med de övergripande målen, 
anmälningsplikten, formerna för utredningsarbete och vård på frivilliga grunder 
är samlade i Socialtjänstlagen, SoL (2001:453), medan regleringen av 
tvångsvården, det vill säga den vård som sker utan föräldrarnas eller barnens 
samtycke, är samlad i Lagen med särskilda bestämmelser om vård och unga, 
LVU (1990:52). 

 I SoL 5 kap 1§ regleras socialtjänstens allmänna, målinriktade bestämmelser 
för omsorgen om barn och ungdom. Där betonas att det sociala arbetet ska ske 
i samverkan med hemmet, för att ge barn och unga som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt, det skydd och stöd de behöver. Genom den bestämmelsen klargörs 
att socialtjänstens insatser ska syfta till att underlätta familjens uppgift, att ge 
barnen en materiell och känslomässig trygghet. Socialnämnden har lagligt stöd 
för att följa barnets utveckling för att erbjuda stöd och hjälp när nämnden får 
kännedom om att barn och ungdomar visar tecken på att utvecklas ogynnsamt. 
Nämnden ska också aktivt förebygga och motverka missbruk (prop. 1979/80:1 
s. 253; prop. 1996/97:124 s. 101; Norström & Thunved, 2009 s. 105).  

Den aktuella lagstiftningen från 2002, bygger till stora delar på 1980 års 
Socialtjänstlag (SoL). Inga förändringar har skett vad gäller grundprinciperna 
om den enskildes självbestämmande, inflytande eller synen på den enskildes 
behov som ska präglas av helhetssyn (prop. 1979/80:1 s. 137). Frivillighet och 
samverkan skall vara vägledande vid handläggning av enskilda ärenden inom 
socialtjänsten (a.a. s. 208). Av förarbeten till lagen framgår att dessa riktlinjer 
utgör en kraftig markering, i förhållande till socialvårdens historiska bakgrund. 
Historiskt har både lagstiftning och praktisk verksamhet präglats av auktoritet 
och kontroll, något som av både enskilda och socialarbetare kom att uppfattas 
som repressivt och moraliserande och i avsaknad av ett perspektiv om 
samhällets skyldigheter i förhållande till medborgarna (prop. 1979/80:1 s. 210).  

Ett betänkande har nyligen presenterats till en ny lag (SOU:2009:68), där de 
särskilda bestämmelserna om barn som regleras i SoL och LVU föreslås 
sammanföras i en lag (LBU). Några förändringar i förhållande till de gamla 
lagarnas grundprinciper föreslås dock inte. 

Såväl utredning som insatser skall enligt lagen utformas och genomföras 
tillsammans med den enskilde. I förarbeten till utformningen av SoL 5 kap 1§ 
5:e stycket anges att: ”Stort avseende måste fästas vid att utforma åtgärderna så att 
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vårdnadshavaren inte endast samtycker utan även uppmuntras till aktiv medverkan och till 
att själv ta ansvar för åtgärderna.” (prop. 2002/03:53 s. 52-62; Norström & 
Thunved, 2009 s. 108)  

Men samarbetet ska inte bara ske med föräldrarna utan också med barnet. 
Av SoL 3 kap 5§ framgår att när en åtgärd rör barnet skall barnet få relevant 
information och hans eller hennes inställning skall så långt det är möjligt 
klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av ålder och 
mognad (prop. 2002/03:53 s. 1); Norström & Thunved, 2009 s. 22f). När 
åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (1 kap § 2).  

Barnets bästa är ett tolkningsbart och oprecist begrepp (Andersson & 
Hollander, 1996) och eftersom det är vuxna beslutsfattare som avgör vad som 
är barnets bästa är det inte nödvändigtvis barnets uttryckta vilja som påverkar 
beslut (Hollander, 2005). 

I 11 kap. 10§ SoL anges: ”Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i 
mål och ärenden enligt denna lag. Barn som är yngre bör höras om det kan vara till nytta för 
utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.” Det innebär att barn och 
särskilt barn över 15 år har fått en mer självständig position i förhållande till 
både föräldrarna och socialtjänsten, med stöd av lagstiftningen. Barnet kan 
motsätta sig förslag till frivilliga insatser och vård enligt SoL även om 
föräldrarna samtycker. I sådana fall kan förutsättningar för insatser enligt LVU 
aktualiseras.  

Bestämmelsen kräver, enligt propositionen, omdöme vid tillämpningen. 
Lämpligheten att höra barnet får avgöras med ledning av barnets ålder och 
mognad, men också vilken inställning barnets ställföreträdare har till frågan 
(prop. 1979/80:1 s. 407 och s. 567; Norström & Thunved 2009 s. 234). I 
betänkandet till ny lag (LBU) föreslås att samtal med barn ska kunna 
genomföras i en utredning utan föräldrars samtycke och närvaro (SOU 2009:68 
s. 320).  

Vad ska anmälas och av vem? 

Under rubriken "Anmälan om missförhållanden" i 14 kap. 1§ 1:a stycket SoL 
riktas en uppmaning till allmänheten att anmäla kännedom om barn som i 
hemmet behandlas på ett sådant sätt att det kan vara fara för hans eller hennes 
hälsa eller utveckling: "Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” 
Bestämmelsen är en rekommendation och saknar alltså straffsanktion (prop. 
1979/80:1 s. 537).  

I förarbetena står att även behov av stöd och hjälp ska anmälas till 
socialnämnden (1979/80:44 och prop. 1989/90:28) "Även uppgifter som är 
svårbedömda eller obestyrkta skall alltså anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i 
behov av stöd och hjälp från socialnämndens sida." (Norström & Thunved, 2009, s. 
281) 
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I kommentarerna till anmälningsparagrafen betonas att det inte är 
anmälarens sak att ”försöka lösa barnens problem på egen hand” utan ”socialtjänstens 
sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation.” (Norström & Thunved, 2009, s. 
281). Anmälan ska göras i de fall där man misstänker att ett barn far illa. Det 
blir sedan socialtjänstens uppgift att utreda och bedöma om förhållandena är 
sådana att ett ingripande till barnets skydd behövs. Risken finns annars att 
barnets situation förvärras och att socialtjänsten kopplas in alltför sent och i ett 
akut skede (prop. 1996/97:124 s. 102 f)  

I 14 kap 1§ andra stycke står att verksamhet som berör barn och ungdom 
samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att 
anmäla. Det är en plikt för dessa befattningshavare att göra anmälningar. Den 
som underlåter att fullgöra sin anmälningsplikt kan riskera disciplinära 
påföljder. Något allmänt straffansvar finns däremot inte. Tidigare riktade sig 
anmälningsskyldigheten i första hand till myndigheter med verksamhet direkt 
riktad till barn som till exempel skolor, barn- och mödravårdscentraler. 
Anmälningsskyldigheten har successivt utvidgats Den tidigare uppräkningen av 
privatpraktiserande yrkesutövare som omfattades av anmälningsplikten har 
slopats. Istället har införts en formulering som gör att offentlig och enskild 
(privat) verksamhet likställs när det gäller skyldigheten att anmäla. 
Bestämmelsen innebär att skyldigheten utvidgas på det privata området. Inom 
den privata hälso- och sjukvården kommer därmed, förutom läkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor som redan tidigare hade anmälningsskyldighet, 
bland annat kuratorer, psykologer och psykoterapeuter att ingå i kretsen under-
rättelseskyldiga (prop. 1979/80:1 s. 537 f; prop. 1996/97:124 s. 106; Norström 
& Thunved 2009 s. 233). 
För att uppnå en samsyn om situationer och förhållanden som påverkar barns 

och ungas livsvillkor negativt har dessa beskrivits i propositionen 2002/03:53 
om ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., som bland annat bygger på 
förslag från Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72). Syftet är att de 
ska tjäna som verktyg eller hjälpmedel för yrkesgrupper som arbetar med barn 
eller vuxna och som i olika sammanhang möter barn. Beskrivningarna rör barn 
i följande situationer: fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkning, 
fysisk och psykisk försummelse (prop. 2002/03:53 s. 48; Norström & Thunved, 
2009, s. 113-114). 

 Hur ska anmälan tas emot? 

Socialtjänsten kan få kunskap om sina klienter på tre sätt; 1) genom att föräldrar 
och barn själva tar kontakt med socialtjänsten och ansöker om hjälp och bi-
stånd, 2) genom att andra myndigheter och privatpersoner anmäler misstanke 
om att ett barn far illa, 3) genom att socialtjänsten själv, efter egna iakttagelser 
anmäler missförhållanden. När information om ett barn/familj kommer till 
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socialtjänstens kännedom gör den socialsekreterare som tar emot infor-
mationen en första bedömning. I denna så kallade förhandsgranskning avgörs 
om informationen är relevant och om det behövs ytterligare fakta för att 
bedöma omständigheterna, det vill säga om ärendet faller inom ramen för 
socialtjänstens och den sociala barnavårdens ansvar (Sundell et al., 2007). Det 
innebär att innan en utredning initieras, görs en bedömning av om de 
sakförhållanden (fakta och omständigheter) som har redovisats kan tänkas 
föranleda någon åtgärd av socialnämnden. En utredning bör alltså inte inledas 
om det redan från början står klart att nämnden inte kan eller bör vidta några 
åtgärder (prop. 1979/80:1 Del A s. 562). Det kan vara så att en utredning ska 
göras av en annan myndighet, att de anmälda omständigheterna anses 
ovidkommande eller att barnets behov redan anses tillgodosedda. Det är heller 
inte självklart att en utredning ska inledas om föräldrarna motsätter sig att den 
görs. I sådana fall måste förhandsbedömningen ge tillräckligt starka skäl för 
detta ställningstagande.  

Att genomföra en utredning 

De rättsliga ramarna för hur en utredning allmänt ska genomföras är generellt 
utformade och formuleras under rubriken "handläggning av ärenden": 
”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.” (11 kap. 1 § 1: stycket, SoL) 

Kommunens socialnämnd, ytterst socialsekreterarna, ges ansvaret att fylla 
ramarna med innehåll, det vill säga inhämta ytterligare information och bedöma 
om utredningen kan resultera i någon åtgärd. Det saknar betydelse om ärendet 
väcks genom en anmälan från en enskild eller en myndighet. När regler om 
utredning utformas måste intrånget i den personliga integriteten vägas mot de 
intressen som myndigheten skall tillgodose (prop. 1979/80:1 s. 562; Norström 
& Thunved 2009 s. 228). Enligt regeringsformen (RF) ska domstolar och 
förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet (SFS, 2003:593).  

I 11 kap. 1§ SoL regleras socialtjänstens allmänna utredningsskyldighet. 
Reglerna har kompletterats med bestämmelser som förtydligar socialtjänstens 
rätt och skyldighet, att i vissa fall genomföra en utredning utan 
vårdnadshavarens samtycke, i ärenden som rör skyddet av barn: " Vid en 
utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden för 
bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter 
som behövs." (11 kap 2 § SoL) Bestämmelsen infördes för att undanröja 
oklarheter om socialtjänstens möjligheter att utan samtycke från 
vårdnadshavaren inhämta uppgifter från olika källor, och att olika kontakter får 
tas. Bestämmelsen omfattar såväl utredningen i fall som avses i bestämmelsen 
om anmälningsskyldighet i 14 kap 1 §, som utredningar om behov av 
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stödinsatser i andra fall (Norström & Thunved 2009 s. 233; prop. 1996/97:124 
s. 110). Av lagtexten framgår också att utredningen ska vara slutförd senast 
inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl får dock nämnden besluta att 
förlänga utredningstiden, dock inte ”tills vidare” utan för en viss tid (Norström 
& Thunved 2009 s. 233). 
Handläggningen av barnavårdsärenden regleras både i SoL, Förvaltningslagen 

(FL) och i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006: 5; SOFS: 2006:12). För 
att underlätta tillämpningen av regelverket ger Socialstyrelsen ut handböcker i 
handläggning och dokumentation (2008; 2006b). Lokala riktlinjer finns i flera 
kommuner om hur en barnavårdsutredning ska gå till. För att en utredning ska 
räknas som myndighetsutövning fordras att myndigheten ensidigt kan 
bestämma i en fråga som direkt angår den enskilde. Det kan vara fråga om en 
förmån, rättighet eller skyldighet. Förvaltningslagen tillämpas på i princip all 
offentlig verksamhet och innebär att alla svenska myndigheter, som har ett 
utredningsansvar, är skyldiga att utreda ett ärende innan beslut fattas (Norström 
& Thunved, 2009 s. 244).  

För utförandet av socialnämndens uppgifter, till exempel utredningsarbetet, 
ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Dessa är i 
praktiken ofta socionomer. Kvaliteten i verksamheten förutsätts fortlöpande 
utvecklas och kvalitetssäkras (SoL 3 kap 3§; Lundström 2000; Claezon, 1987). 
Personalens professionella kompetens förutsätts garantera att rätt bedömningar 
görs av vilka anmälningar som ska avvisas eller avskrivas och vilka som ska leda 
till att en utredning påbörjas. Den professionella kompetensen ska också ga-
rantera att dessa bedömningar genomförs på ett professionellt sätt. 

Motivationsarbete 

Socialtjänstlagen bygger som nämnts på att principer om frivillighet och 
självbestämmande skall vara vägledande i handläggning av enskilda ärenden 
inom socialtjänsten. Om barnets vårdnadshavare inte ger sitt samtycke till stöd 
från socialtjänsten kan det innebära att barn kan leva under svåra 
omständigheter och behöva stöd, men att barnets situation inte anses så svår att 
socialtjänsten väljer att ingripa mot föräldrarnas och/eller barnets vilja. 
Socialtjänsten har dock, enligt lagen, ett ansvar att motivera ungdomar och 
familjer att ta emot hjälp och att inte utan vidare släppa kontakten med barn, 
som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. Detta gäller även familjer med 
små barn, där föräldrarna avvisar socialtjänstens erbjudanden om insatser. För 
att kunna motivera familjerna att ta emot hjälp krävs både ett varierat utbud av 
insatser och hög kompetens hos berörda socialsekreterare (Norström & 
Thunved, 2009, s. 112).  

Sammanfattningsvis uttrycker lagen motstridiga förhållningssätt. En 
övergripande målsättning är att förhållandet mellan den enskilde och 
myndigheten ska präglas av samverkan. Frivillighetsprincipen ska råda. 
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Lösningar som genomförs ska kunna accepteras av föräldrar och unga. Det 
räcker inte med att vårdnadshavarna samtycker. Socialtjänstens förhållningssätt 
ska uppmuntra klienterna till att ta aktiv del i lösningarna och själva ansvara för 
åtgärderna. Men om barn bedöms i behov av skydd eller stöd har socialtjänsten 
befogenhet att genomföra utredningen utan föräldrars samtycke (SoL 11:2). 
Myndigheten kan ensidigt bestämma om en förmån, rättighet eller skyldighet. 
En princip som kan krocka med frivillighetsprincipen. I de fall där samförstånd 
inte uppnås och utredning inleds kommer den enskildes integritet att kränkas. I 
en sådan utredning kan det vara svårt att få föräldrar och barn/unga att aktivt 
medverka och ta ansvar för de åtgärder som beslutas.  

En annan motstridighet är den bristande överensstämmelse mellan lagen om 
anmälningsskyldighet och utredningsskyldigheten, som tagits upp av Lagerberg 
(se Bilaga 5 i SOU 2009:68). Anmälan ska göras om man får kännedom "om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd." (14 kap 
1§) Formuleringen skydd antyder att det enbart är mycket allvarliga förhållanden 
som ska anmälas. I förarbetena står dock att även behov av stöd och hjälp ska 
anmälas till socialnämnden (SOU: 1979/1980:44 och prop. 1989/90:28). 
Dessutom innebär utredningsskyldigheten att såväl skydds- som stödbehov ska 
klarläggas (Norström & Thunved, 2009).  

En ytterligare motstridighet som socialarbetare har att förhålla sig till har att 
göra med barnets stärkta ställning. Barn har blivit mer självständigt både 
gentemot socialtjänsten och gentemot sina föräldrar. Socialarbetare uppmanas 
att höra barn, samtidigt som de ska ta ställning till om de är tillräckligt mogna 
och inte skadas av detta, en avvägning som är svår att göra. När barn är över 15 
år kan de motsätta sig förslag om frivilliga insatser som föräldrarna samtycker 
till. Det är dock inte nödvändigtvis barnets uttryckta vilja som avgör vilka 
beslut som ska fattas. Barnets bästa tolkas av vuxna professionella. 

Förhållandet mellan den enskilde och myndigheten blir i och med 
barnrättighetsdiskursen komplicerat, eftersom en överenskommelse omfattar 
flera parter, som inte självklart har gemensamma intressen. Därmed utmanas 
diskursen om helhetssyn, frivillighet och samverkan, som utgår från familjen 
som en enhet. 

Möjligheten att ingripa mot såväl barnets som vårdnadshavarnas vilja 
regleras i en separat lag; LVU. Det är den professionella kompetensen som ska 
säkra att rätt bedömning görs och genomförs på ett professionellt sätt. 
Socialtjänsten har inte bara lagligt stöd att följa barns utveckling om barnen 
visar tecken på att de inte har det bra. De har också en skyldighet att arbeta 
aktivt med att motivera och erbjuda lämpliga insatser. Insatserna ska syfta till att 
underlätta situationen för familjer att ge sina barn materiellt och känslomässigt 
stöd. Serviceideal som kan vara svåra att kombinera med skyldigheten att 
skydda, eftersom föräldrar och barn kanske inte bedömer problemen på samma 
sätt som socialtjänsten. Trots frivillighetsprincipen finns alltså möjligheten att 
handla mot den enskildes vilja, redan i samband med att en utredning inleds - 
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ett uppenbart dilemma som visar hur ojämlika förutsättningarna är i relationen 
mellan klienten och myndigheten. Bedömningen sker på myndighetens villkor, 
samtidigt som frivillighet, självbestämmande och samverkan ska genomsyra 
arbetet.  
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KAPITEL 4. METODSTRATEGI 

 
Avhandlingsarbetet har varit en process och vissa perspektiv har växt fram 
under arbetets gång. Kunskapssökandet har bedrivits utifrån en blandning av 
induktiv och deduktiv metod.  

En utgångspunkt har varit att få fram vilka barn och familjer socialtjänsten 
möter i sorteringsarbetets olika delar. Det innebär att jag granskat bak-
grundsfakta om de anmälda barnen, de beslut som fattats och typen av insats. 
Dessa frågor är inriktade på kvantitet och statistiska samband och därför 
används kvantitativa metoder. 

En andra utgångspunkt har varit att försöka förstå socialarbetares be-
skrivningar av sina handlingar och bedömningar och vad som sker från det att 
en anmälan kommer in till myndigheten, vad som leder till att den sorteras ut 
eller leder vidare till beslut om åtgärd. Det är kvalitativa metoder bättre lämpade 
för.  

Val av metod bör ses utifrån forskningsfrågan - och objektet. En 
kombination av olika metoder har därför tett sig naturlig. I samhällsvetenskaplig 
forskning kan användning av olika teorier och metoder vara ett fruktbart sätt att 
få fram nya aspekter av ett fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Valet av 
datainsamlingsmetoder och analyser har också hängt ihop med de olika nivåer 
jag undersökt i de två delstudierna. Delstudie I ger en mer övergripande och 
grov bild av sorteringsprocessen medan delstudie II går närmare in på de 
enskilda fallen. 

Studien är en totalundersökning som bygger på en granskning av samtliga 
anmälningar och ansökningar som aktualiserats vid två olika organiserade 
socialkontor under två månader.14 Ärendena har följts från början till dess de 
avslutats eller ett beslut har fattats om en insats. 

                                                      
14  På vilket sätt kontoren skiljer sig åt organisatoriskt beskrivs under rubriken Organisering i 

detta kapitel. 
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Två delstudier  
 
Tanken med undersökningen har varit att relativt ingående följa inkomna 
anmälningar och ansökningar fram till dess ärendena avslutats. Ett grund-
läggande instrument var en enkät som socialsekreterarna fick besvara i samband 
med att de tog emot anmälningar och ansökningar om barn och unga. 
Därutöver utformades en strukturerad telefonintervju i syfte att följa upp 
svaren i enkäten och hämta in eventuell ny information i ärendet. 
Telefonintervjuerna gav möjlighet att fördjupa frågorna från enkäten och nya 
frågor ställdes. I de fall jag återkom flera gånger i samma ärende ställdes samma 
frågor som vid den tidigare intervjun och några nya frågor tillkom. Det 
övergripande syftet var att fortsätta ta in uppgifter om vad som hände i ärendet 
och att fånga socialsekreterarnas resonemang.  

I ett antal 'ansikte mot ansikte' intervjuer gjordes en ytterligare fördjupning 
där socialsekreterarna fick tillfälle att mer i detalj redogöra för bedömningar och 
ställningstaganden. Dessa intervjuer har använts i förståelsen av den kvantitativa 
datan, men har framförallt använts i delstudie II. På grund av 
forskningsprojektets dubbla syfte, att både kunna analysera materialet 
kvantitativt och kvalitativt, bedömde jag att en strukturerad telefonintervju med 
socialsekreterare var lämplig. I den kvantitativa analysen användes mer av 
’hårddata’ medan jag i den kvalitativa analysen använde ett utökat material i 
form av öppna enkätsvar och de mer resonerande svaren i telefonintervjuerna 
och de fördjupade intervjuerna. 

 Intervjuerna beskrivs under rubriken ”De fördjupade intervjuerna” i 
redogörelsen av material och urval i delstudie II. 

Nedan redogörs för de båda studiernas material: 
 

• En enkät fylldes i för varje anmälan/ansökan av den 
socialsekreterare som tog emot den första informationen.  

• Strukturerade telefonintervjuer med de socialsekreterare som tog 
emot anmälan/ansökan och med dem som arbetade vidare i ärendet 
gjordes. Samtliga ärenden följdes fortlöpande genom intervjuer 
över tid.  

• Fördjupade intervjuer gjordes med socialsekreterare kring några 
utvalda fall. 

• Fördjupade intervjuer gjordes med socialsekreterare och deras 
chefer om organisationen och dess syfte. Intervjumaterialet med 
cheferna har enbart använts som bakgrundsinformation för min 
egen förståelse och inte i den direkta analysen.  
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 Delstudie I. Här används enkät - och telefonintervjumaterialet. Data om 
barnen och deras familjer och handlingar som har att göra med administrativt 
beslutsfattande beskrivs.  

Kvantitativa analyser görs av faktorer som kan tänkas ha samband med 
inledning av utredning och beslut om insats. En analys görs också av om 
bedömningar gjorda i ett inledande skede står fast i de beslut som tas.  

Uppläggningen av studien är delvis inspirerad av Gordon & Gibbons (1998) 
studie av barn vid åtta olika socialkontor i Storbritannien. I den studien följdes 
anmälningar genom utredning fram till eventuell registrering, via enkäter och 
akter. En uppsättning variabler användes kopplade till barnens och familjernas 
problematik, bakgrund och socialkontor. Frågor ställdes om vilka beslut som 
fattades och om kriterierna för registrering.  

I föreliggande avhandling samlades data in om barnen och deras familjer 
och frågor ställdes om socialsekreterarnas arbete. Frågor som ställdes är till 
exempel ”Kommer du att inleda utredning?” och ”Kommer du att följa upp 
ärendet?” Frågorna syftade till att få den administrativa processen beskriven. 
Barnens och de vuxnas problematik, som de uppfattades i anmälan, besvarades 
i enkäterna i slutna svar. Om inget alternativ passade fanns möjligheten att 
besvara frågan om problematik i öppna svarsalternativ. Formandet av 
kategorierna syftade till att ligga så nära praktikens kategorier som möjligt, för 
att sedan i intervjuerna ställa frågor om problemens art och om bedömningar 
som var kopplade till dessa. Syftet med den här studien har varit att undersöka 
socialsekreterarnas bedömningsarbete utifrån deras egna beskrivningar och 
praxisbegrepp (Egelund & Böcker Jacobsen, 2006). I och med intervjuerna och 
den kvalitativa studien kunde nya frågor ställas och en fördjupad undersökning 
göras om kategoriseringar och om grunderna för socialsekreterarnas 
bedömningar.  

 
Delstudie II. Delstudien bygger vidare på resultaten av den första studien och 
ligger på en fördjupande nivå. Socialsekreterarnas kategoriseringar och 
bedömningar i de enskilda fallen är i blickpunkten. Här används både enkät- 
och intervjumaterialet och de fördjupade intervjuer som gjordes med 
socialsekreterarna. Dessa analyseras tematiskt.  

Texten har strukturerats dels utifrån behörighet till utredning och 
insats/åtgärd, dels kring teman och dels kring föreställningar om barn och 
föräldrar som de trädde fram i analysen. Ett antal indikatorer på 
förhållanden/omständigheter som tycktes påverka en ökad eller minskad 
utsortering, visade sig. Dessa exemplifieras i fallbeskrivningar. En detaljerad 
genomgång av material, metod och analysverktyg görs under rubriken 
”Delstudie II. Material och metod”. 
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Delstudie I 
 
I det följande beskrivs först urvalet av kontoren och deras organisering av 
arbetet, bortfall, samt hur materialet samlats in. Därefter går jag igenom de 
olika metodologiska ansatserna.  

Data samlades in under hösten 2003 och våren 2004. Totalt deltog 42 
socialsekreterare och gruppledare i studien.15 Dessa svarade på frågor om 260 
barn som aktualiserades via anmälningar eller ansökningar. 

Förutom undersökningen av anmälningar och ansökningar inkomna under 
två månader, vilket redogörs för nedan, samlades den statistik in som kontoren 
själva förde på inkommande anmälningar och ansökningar, för hela 2003. Syftet 
var att jämföra de inkomna anmälningarna och ansökningarna under den 
studerade tvåmånadersperioden med hela årets anmälningar och ansökningar. 

Material, urval och tillvägagångssätt 

Kontoren 

De två socialkontoren, där anmälningar följdes, bedriver verksamhet för barn 
och unga inom den kommunala Individ- och familjeomsorgen. Urvals-
kriterierna för socialkontoren har varit geografisk närhet och deras eget intresse 
att delta i studien. Dessutom ville jag få med kontor som var olika organiserade 
och som arbetade med barn upp till arton år. Syftet med att undersöka kontor 
med olika organisation har att göra med att jag tillsammans med kollegor 
(Östberg, et al., 2000) tidigare studerat barnavårdsutredningar i en vinjettstudie. 
I den studien undersöktes sex olika kontor som organiserat arbetet med 
barnavårdsutredningar på olika sätt. Resultaten visade på skillnader som kunde 
antas hänga samman med att några av kontoren specialiserat arbetet med 
utredningar, som bedrevs i särskilda utredningsenheter. Jag bedömde det därför 
som intressant att i denna studie undersöka hur specialisering påverkade 
bedömningar och beslut.  

                                                      
15  Totalt arbetade 35 socialsekreterare med att ta emot anmälningar och ansökningar, utreda 

och fatta beslut om insatser vid barn- och familjegruppen, utredningsenheten, resursenheten, 
barngruppen och ungdomsgruppen. Ytterligare sju socialsekreterare deltog i studien vid det 
specialiserade kontoret, eftersom de ingick i jouren som ibland fick ta emot anmälningar och 
ansökningar. De arbetade annars som arbets- och gruppledare, kontaktsekreterare, 
familjevårdssekreterare och utvecklingssekreterare och arbetade inte vidare med fallet efter att 
anmälan eller ansökan tagits emot. 
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Organisering 

Båda kontoren hade vid tillfället för materialinsamlingen specialiserat arbetet 
inom Individ- och familjeomsorgen, i den bemärkelsen att olika enheter riktar 
sig mot olika klientgrupper. Det kontor jag benämnt som specialiserat hade en 
mer långtgående specialisering utifrån olika funktioner jämfört med det 
integrerade kontoret.  

Det integrerade kontoret bestod av enheter riktade mot olika målgrupper. De 
enheter som rörde barn och unga var familjegruppen (0-11 år), ungdoms-
gruppen (12-19 år) och familjevårdsgruppen. Därutöver fanns en familjerätts-
enhet, en enhet för arbete och försörjning och en beroendeenhet/vuxengrupp. 
I familjer som var aktuella vid barn- och ungdomsgruppen och som uppbar 
försörjningsstöd, kunde det förekomma att den handläggande social-
sekreteraren också handlade ekonomin i familjen.  

Den personal som hanterade anmälningar och ansökningar bestod, vid 
tillfället då materialinsamlingen gjordes, av tio socialsekreterare, varav en 
gruppledare och en arbetsledare. Vid familje- och ungdomsgruppen arbetade 
samtliga socialsekreterare med utredningsarbete, mottagning av 
polisanmälningar och med insatser och bistånd. Utöver dessa arbetade två 
socialsekreterare med rekrytering och stöd till kontakt- och familjehem och stöd 
till den ordinarie socialsekreteraren som följer det placerade barnet. De 
sistnämnda socialsekreterarna ingick inte i studien. Någon särskild 
behandlingsenhet eller råd- och stödenhet var inte kopplad till barn- och 
ungdomsgruppen. Kontaktfamilj/kontaktperson rekryterades utifrån 
tidsbestämda uppdrag i enskilda ärenden och insatsen familjebehandling köptes 
in av privatpraktiserande familjebehandlare. 

Familje- och ungdomsgruppen var en relativt liten arbetsgrupp lokaliserad i 
gemensamma lokaler med Individ- och familjeomsorgens övriga enheter. 
Organiseringen av barn- och ungdomsarbetet vid kontoret har varit oförändrat 
under lång tid och enheten kännetecknades av kontinuitet hos arbetsledare och 
socialsekreterare.  

 Det specialiserade kontoret hade såväl en målgrupps- som en funktionsindelad 
Individ- och familjeomsorg. Tre utredningsenheter fanns vid tillfället för 
materialinsamlingen. En som riktades mot barn och ungdomar, en mot 
personer i behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder samt en mot 
vuxna missbrukare och mot personer med psykiska funktionshinder. 

Den personal som hanterade anmälningar och ansökningar i 
utredningsgruppen bestod av sjutton socialsekreterare (inklusive en gruppledare 
och en utvecklingsledare). Utredningsgruppen för barn och ungdomar arbetade 
med barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser. Utredningsgruppen tog 
emot ansökningar och anmälningar om barn i åldern 0-19 år. Polisanmälningar 
om ungas eventuella brott eller där barn och unga berörs av vårdnadshavares 
eventuella brott togs emot av en socialsekreterare, som var placerad på 
stadsdelens polisstation. Socialsekreteraren hade som uppgift att kalla till ett 
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samtal med den unge och hans/hennes föräldrar och att närvara vid eventuella 
förhör. Vid utredningsenheten fanns även särskilt avdelade socialsekreterare 
som arbetade med familjerättsfrågor, kontaktfamiljs- och kontaktpersons-
uppdrag samt familjevård.  

Vid det specialiserade kontoret ingick en öppen mottagning; resursenheten 
som bedrev stödsamtal, samarbetssamtal, familjebehandling, medling och 
barngrupper. Enheten hade också ansvar för öppna verksamheter som öppen 
förskola, parklek och fritidsgård. Resursenheten tog emot barn och familjer på 
uppdrag från utredningsgruppen, som en beviljad insats efter en utredning. 
Föräldrar kunde också hänvisas dit för stöd och hjälp på frivillig basis, eller 
vända sig dit direkt och ansöka om stöd, utan att först genomgå en utredning. 
Resursenheten drev en intensiv familjebehandlingsverksamhet, på uppdrag från 
utredningsgruppen, med plats för ett litet antal familjer. Enheten ingick i 
stadsdelens förebyggande insatser och ett nära samarbete bedrevs med skolorna 
i området. Den personal som hanterade ansökningar om stöd och arbetade med 
insatser på uppdrag av utredningsenheten, bestod av nio socialsekreterare 
(inklusive en gruppledare). Sammanlagt arbetade 25 socialsekreterare vid det 
specialiserade kontoret. 

Insatser som kontaktfamilj/kontaktperson rekryterades utifrån tidsbestämda 
uppdrag i enskilda ärenden. En stor del av de öppna insatser som beslutades 
utfördes av resursenheten. Det förekom att insatser också köptes in, som 
exempelvis ’hemma-hos-uppdrag’.  

Arbetet gentemot barn och ungdomar omfattades av en relativt stor 
personalgrupp. Utredningsenheten och resursenheten var lokaliserade i olika 
lokaler och i olika delar av stadsdelsförvaltningens upptagningsområde. Barn- 
och ungdomsenheten hade tidigare varit indelad i en barn- och ungdomsgrupp, 
innan den organiserades om till en utrednings- och en resursenhet. Flera 
omorganisationer hade gjorts i stadsdelsförvaltningen både före och efter 
studiens genomförande och kontinuiteten ifråga om arbetsledare och 
socialsekreterare var inte lika stor som vid det integrerade kontoret.  

Kommun/stadsdel 

Eftersom en del av resultaten i studien består av jämförelser mellan social-
kontoren ges en översiktlig bild av den kommun/stadsdel där de två kontoren 
var belägna.16  

Det integrerade kontoret låg i en kommun med drygt 33.000 invånare och 
9.853 av dem var mellan 0-19 år vid undersökningstillfället. Kommunen ligger 
nära en storstadskommun i landsbygd/närförort, med få hyreshus. 
Medelinkomsten låg något över riksgenomsnittet. Andelen socialbidragstagare 
bland barnfamiljer var något under genomsnittet för landet i övrigt. Däremot 

                                                      
16 Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån för år 2003. 
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låg andelen ensamstående kvinnor med barn och ensamstående män utan barn 
över riksgenomsnittet. Andelen utrikes födda invånare låg något under 
riksgenomsnittet.  

Det specialiserade kontoret låg i en stadsdel i en storstadskommun med drygt 
40.000 invånare och 9.464 av dem var mellan 0-19 år vid undersökningstillfället. 
Andelen socialbidragstagare befann sig på ungefär samma nivå som 
riksgenomsnittet, medan andelen utrikes födda invånare var något högre. 
Medelinkomsten låg ungefär på samma nivå som riksgenomsnittet. I ett index 
om social tyngd i kommunens stadsdelar framgick att stadsdelen befann sig i 
mitten, det vill säga var varken extremt belastad eller rik jämfört med andra 
stadsdelar i kommunen.  

Upptagningsområdena skiljde sig åt sinsemellan såtillvida att det bodde 
något fler utrikes födda, socialbidragstagare och ensamstående föräldrar i det 
specialiserade kontorets upptagningsområde, jämfört med det integrerade 
kontorets upptagningsområde. Barnen fördelade sig något olika åldersmässigt. I 
stadsdelen med det specialiserade kontoret bodde fler tonåringar jämfört med 
den kommun där det integrerade kontoret låg, som hade fler barn i de lägre 
åldergrupperna.  

Enkäten 

Under två månader, hösten 2003, besvarade socialsekreterare vid de enheter 
som ansvarade för att ta emot ansökningar och anmälningar, en för studien 
särskilt framtagen enkät, som skulle fyllas i för varje barn (se bilaga 2). Enkäten 
var relativt kort och innehöll några få öppna svarsalternativ (Frankfort - 
Nachmias & Nachmias, 1996). Den syftade till att samla in information om 
samtliga barn/ungdomar som en anmälan/ansökan inkommit om under en 
tvåmånaders period. I enkäten registrerades grundläggande data om barnet och 
familjen. Frågor ställdes om problemets art, så som det beskrivits i 
anmälan/ansökan, vem som anmält samt vilka beslut som fattats i ärendet. 
Flertalet frågor var av mer ’handfast’ art, som socialsekreterarna kunde svara ja, 
nej eller mycket kortfattat på. Frågor som hur socialsekreterarna bedömde 
allvaret i anmälan samt vilken insats/åtgärd man trodde skulle behövas, kunde 
besvaras i såväl slutna som öppna svar. Socialsekreterarna uppmanades att, så 
fort de tagit emot informationen fylla i enkäten och notera vilka problem som 
anmälan/ansökan tagit upp. Betonas bör att problemen som de noterade i 
enkäten skulle avspegla anmälarens bedömning, såsom den uppfattades av 
socialsekreteraren utifrån anmälan/ansökan. För att kontrollera det angivna 
svarets överensstämmelse med innehållet i anmälan ställdes ytterligare en fråga, 
där socialsekreteraren kunde svara på om hon/han hade en annan uppfattning 
om barnets/familjens problematik än den som uppgavs i anmälan. I de 
uppföljande intervjuerna tillfrågades socialsekreterarna om sina egna 
uppfattningar av barnens och familjens problematik. Enkäterna samlades in 
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cirka en gång i veckan. Ett förfarande som fungerade bra och som inte 
medförde bortfall. 

Enkäten prövades i en pilotundersökningen i några ärenden vid två andra 
socialkontor och arbetades sedan om utifrån synpunkter från personal vid dessa 
kontor. Socialsekreterarna och gruppledarna vid de kontor som ingick i studien 
deltog vid två tillfällen för att ge synpunkter och komma med ändringsförslag 
innan den färdigställdes.  

Avgränsning 

Alla ärenden som enbart rörde föräldrars samarbetsproblem i direkt anslutning 
till en vårdnadstvist, där socialtjänsten fått i uppdrag att utföra samarbetssamtal 
uteslöts ur studien. Det gällde totalt tolv barn. Denna typ av problem 
hanterades av familjerättsenheten vid det integrerade kontoret och av 
familjerättssekreterare vid utredningsgruppen och på resursenheten vid det 
specialiserade kontoret.  

När anmälningar och ansökningar som kom in till utredningsenheten 
hänvisades vidare till resursenheten noterades det i enkäten. Samtal vid 
resursenheten var en vanligt förekommande insats, som föreslogs efter att en 
utredning genomförts och noterades då som ett biståndsbedömt beslut, samt 
vilken socialsekreterare som skulle ta över ärendet. På så sätt kunde jag följa 
ärendet från utredningsenheten över till resursenheten. En hänvisning kunde 
också ske direkt eller efter en förhandsbedömning utan att en utredning 
genomförts. I de fallen kunde man inte veta om föräldrarna eller den unge 
faktiskt sökte stöd senare vid resursenheten. Eftersom föräldrar kunde söka sig 
direkt till resursenheten fyllde socialsekreterarna där i enkäter om inkomna 
ansökningar. För att undvika dubbelregistrering fick socialsekreterarna vid 
resursenheten uppge om familjen hade hänvisats dit av utredningsenheten eller 
sökt sig direkt dit. I intervjuerna frågade jag alltid socialsekreterarna om 
föräldrarna först hade ansökt vid utredningsenheten och blivit hänvisade till 
resursenheten. I några fall var socialsekreterarna osäkra, men eftersom jag hade 
uppgifter om samtliga familjer gick det att få fram om familjen hade haft 
kontakt med utredningsenheten under datainsamlingsperioden. Det är dock inte 
helt uteslutet att några av familjerna som sökte sig direkt till resursenheten haft 
kontakt med utredningsenheten i ett tidigare skede, före datainsamlingens 
början, men inte berättat det för socialsekreteraren.  

Telefonintervjuerna 

Efter att enkäten fyllts i och samlats in kontaktades varje enskild 
socialsekreterare och enkätsvaren följdes upp med en strukturerad 
telefonintervju. Om anmälan/ansökan ledde vidare till utredning och insats 
gjordes flera intervjuer med den/de socialsekretare som arbetade vidare i 
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ärendet. Intervjuerna syftade till att följa upp enkätens data om familjen och att 
identifiera de olika leden i beslutsprocessen. Frågor ställdes om vad 
anmälan/ansökan lett till, hur socialsekreteraren gått tillväga, hur de uppfattade 
problemet, samt deras bedömningar, vad man grundade sina beslut på, vilken 
typ av insatser och åtgärder som föreslagits och vart man hänvisat vidare 
etcetera. De inledande enkäterna kunde på så sätt stegvis ”fyllas på” med 
uppgifter om varje enskilt ärende (se bilaga 3).  

I initialskedet gjordes den första intervjun cirka en vecka efter att enkäten 
fyllts i. Därefter intervjuades den socialsekreterare som var ansvarig för det 
enskilda fallet. Detta gjordes med mellan två till tre veckors mellanrum i varje 
enskilt fall.  

När det gällde en anmälan eller en ansökan om flera barn i en familj, fylldes 
en enkät i för varje enskilt barn, men intervjuerna om samtliga barn gjordes vid 
samma intervjutillfälle.  

Ärendena följdes fram till dess de avslutades. Ett så kallat avslut kunde 
innebära att ärendet hade avslutats, hänvisats vidare eller att en utredning 
påbörjats och avslutats utan förslag till insats. I de fall socialsekreteraren 
fortsatte kontakten med familjen avslutades intervjuerna i samband med att ett 
beslut om insats/åtgärd fattats. I samband med den avslutande intervjun 
ställdes några frågor av mer övergripande karaktär, om socialsekreterarens syn 
på sitt arbete, på ärendet och om eventuell uppföljning. De flesta intervjuerna 
avslutades inom fyra månader. Som längst följdes några ärenden i åtta månader.  

 
Antal intervjutillfällen 1 2 3 4 5 6 7 Tot. 

Antal ärenden 142 26 44 32 14 1 1 260 

 
Intervjuformulär med samma frågor användes vid första intervjutillfället, andra, 
tredje och så vidare och svaren noterades i de separata svarsformulären. I de 
intervjuformulär som användes från och med det andra intervjutillfället lades 
några frågor till. Ärendena kunde på så sätt följas från enkätsvaren till det 
avslutande intervjuformuläret. Data från enkät och telefonintervjuer som kunde 
omvandlas till variabler fördes över och dokumenterades i data- och 
statistikprogrammet SPSS. Öppna svarsalternativ samt resuméer kring vad som 
hände i ärendena skrevs in i så kallade stringvariabler. Svar på frågor som 
ställdes kring arbetet med varje enskilt barn var således dokumenterade i SPSS, 
enkät samt i intervjuformulär.  

Bortfall 

I de fall anmälningar och ansökningar inte ledde vidare till utredning, och 
sorterades ut på ett tidigt stadium, samlades få uppgifter om barnen och deras 
bakgrund in. För samtliga barn noterades kön och ålder, men uppgifter om 
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barnens socioekonomiska bakgrund kunde inte tas in gällande alla barn. För 25 
barn fanns inga uppgifter om familjesammansättning. För 40 barn fanns inga 
uppgifter om föräldrarnas etnicitet. För 47 barn saknades uppgifter om 
föräldrarnas försörjningssituation och för 57 barn saknades uppgifter om de 
varit aktuella vid socialkontorets barn och ungdomsenhet tidigare. Sammantaget 
saknas någon uppgift om 97 barn. Samtliga dessa uppgifter finns med för de 
barn som utreds och får insatser. Bortfallet har jag tagit hänsyn till i de 
statistiska bearbetningarna.  

Statistisk bearbetning och redovisning 

Materialet bearbetades i data- och statistikprogrammet SPSS. Procentandelar 
och statistiskt signifikanta samband redovisas i tabeller och text. Logistiska 
regressionsanalyser användes för att studera olika faktorers eventuella samband 
med inledning av utredning och beslut om insats/åtgärd. Genom att använda 
logistisk regressionsanalys ges möjlighet att testa flera faktorer samtidigt, och 
beräkna varje enskild variabels påverkan på den beroende variabeln, med 
kontroll för övriga variabler. En annan fördel med de logistiska 
regressionsanalyserna är att skillnaderna mellan kontoren tydliggörs. Variabeln 
'kontor' kan i dessa analyser betraktas som en kontrollvariabel, med möjlighet 
att se om det fanns skillnader mellan kontoren ’allt annat lika’. 

I jämförelser mellan kontoren skiljs ibland resursenheten ut eller utesluts 
helt. Detta görs för att ge en rättvisande bild vid jämförelser med det 
integrerade kontoret, som inte erbjuder denna typ av frivillig 
öppenvårdsverksamhet. Det redovisas i text och tabeller. 

Metodöverväganden 

En del kritik har riktats mot enkäten som metod. Kritiken har bland annat gällt 
den brist på möjlighet för respondenterna att nyansera svaren och på 
svårigheten för forskaren att förstå vad svaren ger uttryck för, eftersom de läses 
utskilda från sin kontext (Silverman, 2009; Frankfort - Nachmias & Nachmias, 
1996; Bergman & Wärneryd, 1982). Möjligheten till tolkning av frågorna från 
respondenternas sida riskerar att ge svar på andra frågor än dem forskaren 
avsett. Både hur frågorna formuleras och om frågorna har slutna eller öppna 
svarsalternativ kan ha betydelse för svaren (Hübner, 2001). Enkäten har dock 
den fördelen att tendensen för socialt önskvärda svar minskar jämfört med 
ansikte – mot – ansikte - intervjuer. I instruktionen för hur enkäten skulle fyllas 
i gjordes tydligt att socialsekreteraren skulle fylla i de problem som anmälaren 
uppgav. Om han/hon hade en annan uppfattning om problemets art, redan vid 
tidpunkten när anmälan kom in, fanns möjligheten att skriva det i ett öppet 



Metodstrategi 

67 

svar. Enkäten hade flera frågor med öppna svar som gav de enskilda 
socialsekreterarna möjlighet att uttrycka sig med egna ord.  

Valet att komplettera enkäten med intervjuer gjordes utifrån den 
begränsning enkätmetoden har och med projektets dubbla ambition att kunna 
analysera materialet både kvantitativt och kvalitativt. Ett sätt att få utförligare 
svar och eventuellt komma åt missuppfattningar, är att ha öppna svarsalternativ 
i en enkät. I intervjun kunde enkätens svar kontrolleras, tydliggöras och 
kompletteras. Följdfrågor kunde ställas, något som var nödvändigt för att förstå 
vad som skedde. Valet att återkomma med intervjuer vid flera tillfällen gav dels 
möjlighet att komplettera data, som inte fanns med från början, dels möjlighet 
att fånga en slags ’aktualitet’ i arbetet och få kunskap om socialsekreterarnas 
underhandsresonemang. Detta minskade också risken för den ’bias’ som 
efterrationaliseringar utgör, om man ställer frågor en tid efter att något inträffat.  

För att få systematik vid telefonintervjuerna var det viktigt att samma frågor 
ställdes kring de fall som rapporterades. Intervjuerna behövde därför vara 
relativt strukturerade och hållas korta, såväl för respondenternas som för min 
egen skull. Rekommendationen är att en telefonintervju inte bör ta mer än 20- 
30 minuter, annars riskerar respondenten tröttna (Burton, 2000 s. 332). En 
rekommendation som stämmer bra med min egen erfarenhet. 

Eftersom jag hela tiden var intresserad av vad som hänt, vilka bedömningar 
som gjorts och hur man tänkte i ärendet just vid intervjutillfället, blev det tjatigt 
för de intervjupersoner som hade flera av ’mina’ ärenden. Några 
socialsekreterare reagerade med att bli väldigt kortfattade och jag fick pressa 
dem för att få svar på de frågor jag ställde. För några blev det precis tvärtom. 
De uttryckte istället att de blev glada över att få reflektera högt med någon som 
ville lyssna. 

En fördel med telefonintervjun är, förutom att den är tids- och 
kostnadseffektiv, också att den i likhet med enkäten, minskar risken för socialt 
önskvärda svar, eftersom respondenten kan vara mer benägen att reagera på en 
intervjuares fysiska person och vara mer 'till lags' vid fysiska möten än i 
telefonsamtal (Frey & Oishi, 1995).  

Avgörande för mitt val att intervjua via telefon var dock tidsfaktorn, såväl 
för egen som för socialsekreterarnas del. I en tidspressad socialsekreterares 
vardag kan en telefonintervju upplevas lättare att tacka ja till, än en ’ansikte – 
mot – ansikte' - intervju.  

Generaliseringsmöjligheter, validitet och 
reliabilitet 

Studien bygger inte på ett slumpmässigt urval som är representativt för landets 
samtliga socialkontor. Generaliseringsanspråken är därför rent statistiskt sett 
begränsade. Resultaten bör ändå, i vissa delar, kunna betraktas som mer än 
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arbetshypoteser. Teoretiska generaliseringar kan göras utifrån studien genom att 
jämförelser görs med andra liknande studier i litteraturen, som undersökt 
likartade fenomen. Även om forskningen av sorteringsarbetet vid 
barnavårdsenheter i Sverige är sparsam, kan jämförelser med sorteringsarbete i 
likartade organisationen ge en teoretisk/analytisk ram, som tillåter en ökad 
generalisering av resultaten. En annan möjlig väg att gå för att generalisera teori 
är att ha fler enheter som kan jämföras. Då föreliggande studie presenterar två 
kontor kan jämförelser göras, som ger en viss bas för analytiska 
generaliseringar. Man kan utgå från att variationen i klientproblematik inte är 
unik för dessa två kontor, utan återfinns i andra kommuner i Sverige. Likaså kan 
man anta att barnavårdsarbetets inomorganisatoriska struktur, som de båda 
kontoren visar upp, återfinns i andra kommuner och att de socialpolitiska, 
organisatoriska och professionella villkoren, som påverkar arbetet på kontoren i 
denna studie, också gör det i andra kommuner. Studiens resultat skulle därför 
kunna återspegla strukturer av mer generell natur inom socialtjänstens sociala 
barnavårdsarbete.  

Den stora variationen mellan kontoren i fråga om inkommande 
anmälningar/ansökningar kan jämföras med resultaten i den studie som gjordes 
av Wiklund (2006). Studien visade en stor variation i förekomsten av 
anmälningar i Sveriges kommuner. I föreliggande studie överstiger dock det ena 
kontoret maxvärdet på inkomna anmälningar/ansökningar i den 
undersökningen.17 Mina data kan inte ge entydiga svar på huruvida skillnaderna 
mellan kontoren, ifråga om anmälningar, utredningar och insatser, beror på att 
kontoren är olika organiserade eller på befolkningens olika grad av utsatthet i 
kommunerna. Enligt tidigare forskning tycks båda faktorerna ha betydelse för 
vilka bedömningar som görs (se Kap 2).  

I fråga om studiens tillförlitlighet blir utformningen av instrumenten 
(enkäten och intervjuformulären) en viktig del. En annan del är 
omständigheterna kring själva datainsamlingen. Man kan inte säkert veta om 
samtliga socialsekreterare fyllde i en enkät för varje anmälan eller ansökan som 
kom in. De ombads ha enkäten framme på sina skrivbord och instruktioner 
fanns på enkätens framsida för hur och när den skulle fyllas i. Mina flertaliga 
träffar med personalen, både innan studiens start och medan den pågick, borde 
ha underlättat för socialsekreterarna att medverka i datainsamlingen.  

                                                      
17  I den refererade studien ingick dock inga storstadskommuner, vilket kan innebära att 

variationen i verkligheten kan vara större. Det specialiserade kontoret i denna studie finns i 
en storstadskommun, men har ett upptagningsområde med lika många invånare som en 
medelstor kommun. En specialiserad organisering av arbetet förekommer oftare i större 
kommuner (Bergmark & Lundström, 2005), varför det är rimligt att anta att den höga 
anmälningsfrekvens som framkom där, kan återfinnas i andra storstadskommuner med 
liknande organisering. Det integrerade kontoret ligger i en mellanstor kommun i närområdet 
till en storstad och resultaten från detta kontor är också i högre grad jämförbara med 
Wiklunds (2006) studie. 
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I några fall besvarades inte de frågor i enkäten som hade öppna 
svarsalternativ. För att undvika ett internt bortfall ställdes dessa frågor igen i 
samband med den första intervjun. Nackdelen var tidseftersläpningen, som 
medförde risk för efterrationaliseringar, särskilt i de frågor som handlade om 
socialsekreterarnas initiala bedömning vid tidpunkten för anmälan. Detta gällde 
ett fåtal enkäter och kan rimligtvis inte ha påverkat det totala resultatet.  

Delstudie II  
 
Avsikten med denna delstudie är att söka en fördjupad förståelse av 
socialsekreterares bedömningar och beslut i 'barnavårdstrattens' olika delar. 
Studien tar avstamp i den kvantitativa studiens resultat. 

Material, urval och tillvägagångssätt 

I enkäten svarade socialsekreterare på frågor om det barn som anmälan 
inkommit om. En första bedömning av vad man trodde behövde göras och 
skälen därtill noterade de i såväl slutna som öppna svarsalternativ. Enkätsvaren 
ställdes i relation till de svar som kom fram vid de olika intervjutillfällena, i 
frågor som gällde bedömningar i olika skeden. Under telefonintervjuerna 
noterade jag socialsekreterarnas svar. Dessa spelades inte in på band. 
Socialsekreterarnas svar i enkäten och de av mig nedskrivna svaren i 
telefonintervjuerna granskades och skrevs ut.  

De fördjupade intervjuerna 

Intervjuer med arbetsledare om organisation och social barnavård. Fördjupade intervjuer 
gjordes med sex arbetsledare vid respektive kontor, i syfte att få en beskrivning 
av organisationen och deras syn på det sociala barnavårdsarbetet. Dessa 
intervjuer användes enbart som ett bakgrundsmaterial för att ge förståelse för 
resultaten i de båda studierna.  

Intervju med socialsekreterare om organisationen. En ytterligare intervju gjordes 
med en socialsekreterare vid det specialiserade kontoret om hennes synpunkter 
på att organisationen var uppdelad i en utredningsgrupp och en resursenhet. 
Syftet var att få synpunkter på organisationen från en socialsekreterares 
perspektiv. Intervjun har använts i resonemang om skillnader mellan kontoren i 
de båda studierna.  

Intervjuer med socialsekreterare om deras klienter. Fördjupade intervjuer gjordes 
kring sex av fallen med fyra socialsekreterare. Urvalet var strategiskt och avsåg 
att fånga in olika typer av ärenden. Det handlade dels om ärenden som avslutats 
i ett tidigt skede, efter några få kontakter, dels om ärenden som hänvisats vidare 
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i ett senare skede, innan en utredning inletts. Några av intervjuerna rörde 
'tunga' ärenden med svår problematik i familjen. Dessa ärendens komplexitet 
bestod dels av familjens utsatta situation, dels av att många instanser var 
inblandade och att flera socialsekreterare bytte av varandra under arbetets gång. 
Intervjuerna avsåg att ge en större klarhet i vad som skedde i ärendet och en 
ökad förståelse för hur arbetet med komplicerade familjesituationer kan se ut. 
En intervju gjordes kring en ansökan om avlastning. Skälet till den intervjun var 
att öka förståelsen för hanteringen av den typen av ansökningar, som var vanligt 
förekommande framförallt vid det specialiserade kontoret. Samtliga intervjuer 
spelades in på band och transkriberades.  

Bearbetning och analys 

Alla fall dokumenterade i enkät- och intervjumaterialet granskades. Jag 
koncentrerade mig särskilt på svaren om anmälningsproblematik och hur 
socialsekreterarna bedömde ärendet i de olika leden. Mina viktigaste frågor till 
materialet var: Hur uppfattar socialsekreterarna problemet? Vad anser de ska göras? Av 
vem? Vilka är deras skäl för bedömningarna och besluten? Denna första bearbetning 
utgick ifrån intervjufrågor jag ställt.18 I läsningen inriktade jag mig på dessa svar. 
Utifrån de mönster, regelbundenheter och avvikelser som framträdde i svaren 
gjordes en empirinära kategorisering av ett antal teman (Widerberg, 2002). 
Temana var: Vuxenfokus/Osynliga barn, Kulturalisering, Problem och insatsbehov 
omformuleras, Uppgivenhet, Normalitet, Ansvariga pojkar/oansvariga flickor, Straffvärdet, 
Samarbetsvilja/Frivillighet, Mödrar och döttrar, Familjeperspektiv, Akuttänkande/ 
Dramatik, Kontroll, Materiella problem som icke-problem, Kapabla mödrar och farliga 
fäder.  

En kort sammanfattande beskrivning nedtecknades för varje barn och dess 
familj, där data om barnets kön, ålder, anmälningsproblematik, anmälningskälla, 
kontor, om barnet varit aktuell tidigare och om socialsekreteraren träffade eller 
inte träffade barnet samt vad som ’hände i ärendet’. Dessa korta 
sammanfattningar gav en helhetsbild, som jag kunde återvända till i läsningen 
och som blev viktiga ingångar för den fortsatta analysen och för en vidare 
tolkning av bedömningarna. Läsningen blev ett pendlande mellan 
socialsekreterares bedömning av problem och lämplig åtgärd i ärendets olika 
faser, deras uppfattning om sin uppgift och de mer övergripande 
sammanfattande fallbeskrivningarna (Widerberg, 2002). 

En ny bearbetning gjordes som i ännu högre grad sammanfattade fallet. I 
den vävdes anmälningsproblem samman med varifrån anmälan kom, de teman 
jag funnit, och vad som hänt i ärendet. De blev korta resuméer. Till exempel: 
”kvinnomisshandel, ansökan, kapabel mor, träffar ej barn, hänvisa vidare”, ”missbruk, 

                                                      
18  Ett exempel på en av dessa frågor var ”Kan du med några få nyckelord, så tydligt som möjligt 

ange vad som varit avgörande för din bedömning av hur du ska gå vidare i ärendet? 
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anonym anmälan, ej akut, träffar ej barn, avslutas", "fysiskt övergrepp, anmälan från 
skolan, akut, träffar barn, inleder utredning”, ”Kriminalitet, polisanmälan, inte tillräckligt 
allvarligt, träffar barn, hänvisar vidare”. 

Frågor ställdes till texten som: Vad handlar detta om? Vad ligger till grund för 
socialarbetarnas handlingar? (Glaser, 1998). Med hjälp av begreppen Behörighet och 
Gatekeeping, hämtade från organisationsteori kunde analysen skärpas. I en ny 
genomgång av de sammanfattande fallbeskrivningarna och resuméerna, där 
temana var medtagna framträdde tydligare vad det var socialsekreterarna tog 
hänsyn till i sina bedömningar och beslut. De övergripande teman som då 
framträdde var Organisationens gränser, Standardisering och Kategorisering. Temana 
beskriver hur individen kategoriseras och standardiseras utifrån vissa fastställda 
normer för vad som ger behörighet och dessa kategoriseringar hänger ihop 
med var gränserna dras rent organisatoriskt och med de standardiserade 
insatser som erbjuds. Fallen delades in i grupper utifrån de fall som avslutats 
eller hänvisats vidare, de som gavs behörighet till utredning och de som gav 
behörighet till insats. I denna fas av analysen identifierades ett antal indikatorer 
som tycktes påverka in- respektive utsortering och därmed hur 
socialsekreterarna använde sitt handlingsutrymme. Några av dessa indikatorer 
sammanföll med de teman jag funnit tidigare och avspeglar omständigheter 
som påverkar socialsekreterarna i sorteringsarbetet. Indikatorerna ska betraktas 
som det socialsekreterare tar hänsyn till för att bedöma behörighet och som 
påverkar handlingsutrymmet och hur det används.  

Indikator 1) har att göra med organisatoriska gränser, mot andra enheter 
inom organisationen och mot andra verksamheter utanför organisationen. 
Indikator 2) är gränser som ger barn behörighet till organisationen och vissa 
standardiserade insatser utifrån ålder. Indikator 3) är omständigheter som 
hänger ihop med att arbetet sker i en byråkrati, som skall följa lagar, regler och 
rutiner. Indikator 4) rör de resurser som socialsekreterarna upplever att de har i 
form av ekonomi och insatsutbud. Indikator 5) är omständigheter som har med 
de normativa föreställningar och professionella diskurser som används när 
socialsekreterarna kategoriserar problem och behov. De speglar vad som 
betraktas som allvarligt och hur föräldrar och unga ska bete sig för att ges 
behörighet. Indikator 6) gäller omständigheter som anmälningskällans 
trovärdighet och indikator 7) omständigheten att barnet/familjen haft en 
tidigare kontakt med socialtjänsten. I analysen av de enskilda fallen framträdde 
således följande indikatorer:  

 
Indikator 1) Externa och interna gränser, 
Indikator 2) Barnets ålder, 
Indikator 3) Lokala regelverk,  
Indikator 4) Insatsrepertoar och ekonomiska resurser,  
Indikator 5) Givna kategorier (återkommande kategoriseringar av personer, 
situationer och problem), 
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Indikator 6) Tilliten till en anmälan, 
Indikator 7) Pågående utredning/tidigare känd. 
 

Indikatorerna har skapats i ett samspel mellan organisationsteoretiska begrepp 
och empirin med dess teman. En närmare beskrivning av innehållet i dessa 
indikatorer görs i samband med resultatredovisningen av delstudie II.  

Jag har valt att behålla en empirinära presentation av analysen i form av 
fallbeskrivningar och i nära anslutning till dessa presentera den tolkning jag 
gjort. Avsikten är att visa ett ärendes förlopp, teman samt de indikatorer som 
framträdde i analysen. Fallbeskrivningarna finns också där för att ge en mer 
levande presentation. Urvalet av fallbeskrivningarna bygger på typiska fall för 
vilka barn som i hög respektive låg grad utreds och åtgärdas (se studie I). Några 
’otypiska’ fall, med bedömningar som bryter mönstret presenteras, för att visa 
på olika förhållningssätt till de indikatorer som visade sig i analysen. Exempel 
på rubriker fallbeskrivningar grupperas under är: "Riskbarnet", "Den stökiga 
tonåringen" och "De sjuka och hjälpsökande föräldrarna". 

Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet i val av metod och hur metoden används, speglar hur 
väl data överensstämmer med verkligheten. Här diskuteras några punkter om 
metoden/frågeinstrumentet fångat forskningsfrågan och om enkäter och 
intervjuer lyckats få med skeendet och socialarbetares resonemang, samt hur 
detta dokumenterats.  

Majoriteten av frågorna syftade till att få konkreta skeenden beskrivna. 
Eftersom jag följde en färdig frågemall gick det snabbt att notera svaren. Frågor 
som handlade om beskrivningar av omständigheter, problematik och skäl till 
bedömningar var få vid varje intervjutillfälle. Dessa frågor krävde en större 
utförlighet i svaren, vilket socialarbetarna i de flesta fall också gav. När det 
gällde komplicerade skeenden handlade det vanligtvis om ärenden som pågått 
under lång tid, vilket gjorde det möjligt att fråga vidare vid nästa intervjutillfälle 
för att få förtydliganden. Vid varje intervjutillfälle uppmanades socialarbetarna 
att med några få nyckelord ange vad som varit avgörande i deras bedömning. 
Nyckelorden blev viktiga i analysen då de beskriver deras egna 
sammanvägningar och prioriteringar i ett pågående skeende. Dessa svar gav 
deras egen syn på sitt arbete. I den avslutande intervjun ställdes mer 
övergripande frågor, som de också svarade utförligt på.  

Enligt Widerberg (2002) är en strukturerad och standardiserad intervju, det 
vill säga en intervju som utförs på samma sätt med alla intervjupersoner, ingen 
kvalitativ intervju. Hon menar att om man vill belysa ett fenomen genom att 
studera det ”in real life” eller ”in action”, så väljer man observationer som 
metod. Vill man däremot få fram människors förståelse av fenomenet väljer 
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man intervjuformen (a.a.) Mitt val att ändå använda standardiserade 
telefonintervjuer kvalitativt, är att jag relativt snabbt kunde återkomma och 
fråga vad som hade hänt sedan förra intervjun. På så sätt kunde jag fånga ett 
förlopp i socialsekreterarnas resonemang, som blev tämligen fylligt. 
Kompletteringen med djupintervjuer kring några enskilda fall och om 
socialsekreterarnas syn på sitt arbete gör att jag sammantaget anser att 
intervjupersonerna haft möjligheter att beskriva sin förståelse av fenomenet. 

Citaten är hämtade från svar i enkäternas öppna svarskategorier och från de 
bandinspelade ’ansikte - mot – ansikte’ intervjuerna. De svar jag fick i 
telefonintervjuerna kring de ärenden jag följde refereras och sammanfattas i 
löpande text i anslutning till citaten. Flera av svaren kan betraktas som fakta om 
barnet, familjen och om socialsekreterarnas tillvägagångssätt. Men i svar på 
frågor om vad som hänt och hur de bedömer situationen, är det 
socialarbetarnas tolkning av situationer och problem, som beskrivs. I de 
sammanställningar av ett ärendes förlopp, som fallbeskrivningarna utgör, skulle 
man kunna säga att jag också konstruerar en berättelse (Silverman, 2000). 
Berättelsen baseras på en eller flera socialsekreterares bedömningar om ett barn 
och dess familj och på data jag samlat in om barnets ålder, socioekonomiska 
bakgrund, anmälningskälla, tidigare aktualitet etcetera.  

Etiska aspekter  

Socialkontoren valde att vara anonyma. Vilka de är redovisas därför inte. 
Berörda socialsekreterare informerades om undersökningens syfte och 
uppläggning och hade möjlighet att avstå från medverkan. I den kvalitativa 
studien beskrivs enskilda ärenden och uppgifter om familjer. Citat från 
socialsekreterare förekommer också. I fallbeskrivningarna har vissa för 
forskningsprojektet ovidkommande uppgifter ändrats, för att inte 
socialsekreterare, familjer och händelser ska kunna kännas igen av utomstående. 
I flera av fallen har olika socialsekreterare varit inblandade och de citat som 
används bedömer jag vara svåra att spåra till en viss socialsekreterare. Det har 
också gått en tid sedan studien slutfördes, omorganisationer har genomförts 
och många av socialsekreterarna kan ha bytt arbetsplats. 
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KAPITEL 5. DELSTUDIE I 

Att sortera barnavårdsanmälningar  
 
I det följande kommer de anmälningar/ansökningar som kom in till de två 
kontoren under den två månader långa undersökningsperioden att beskrivas. 
En karakteristik av materialet görs först utifrån antalet anmälningar och 
ansökningar relaterat till hela året. Barnens ålder, kön, levnadsvillkor, problem-
komplexitet, tidigare aktualitet, anmälningskälla samt typ av problematik 
presenteras. 

Figuren nedan åskådliggör antalet barn som anmälningar och ansökningar 
inkom om, de för vilka utredning inleddes, samt de barn där beslut om insats 
eller åtgärd fattades.  

 
 

 
 

Figur 1. Modell över tratten i denna studie. Antal anmälningar/ansökningar om 
barn som processats vidare till utredning respektive insats/åtgärd. 

Anmälan/ansökan
260

100%

Utredning
79

30%

Insats/åtgärd
53

20%
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Vid de båda kontoren inkom anmälningar/ansökningar om 260 barn i 214 
familjer. För 79 barn (30 procent) inleddes en utredning och 53 barn (20 
procent) fick någon form av beslutad insats/åtgärd.  

Modellen (tratten) visar hur anmälningarna går igenom två olika 
sorteringsprocesser. Den första sorteringen är den som görs i inledningsskedet. 
Socialsekreterare bedömer om anmälan ska utredas. Vilka barn som anmäls 
(och ansöks om) samt vilka som utreds kommer att beskrivas längre fram. En 
andra sorteringsprocess, som illustreras av trattens nedersta smalaste del, rör de 
barn som blir kvar, efter att de bedömts behöriga till utredning och där en 
insats eller åtgärd har beslutats. Vilka dessa barn är samt vad insatserna består 
av kommer också att beskrivas. 

Trattens utformning, det vill säga att så få av barnen utreds och får insatser, 
har delvis att göra med att det finns en öppen stödenhet (resursenheten) vid det 
specialiserade kontoret. Resursenheten är en typ av öppen verksamhet som 
erbjuder stöd till föräldrar och barn. Verksamheten kan betraktas som social 
service i informella former. Föräldrar kan själva ansöka om och få stöd utan att 
först ha genomgått en utredning. Denna typ av stöd till föräldrar och barn 
erbjuds av socialtjänsten i vissa kommuner och stadsdelar. 

Antalet barn och unga 

För att få en bild av de barn som anmäls presenteras först en översiktlig tabell. 
Antalet barn vid de olika kontoren presenteras dels i förhållande till 
barnpopulationen i respektive kommun/stadsdel och dels i förhållande till 
antalet anställda. Antalet anmälda barn under den undersökta två-
månadersperioden jämförs sedan med den årsstatistik som kontoren förde på 
inkomna anmälningar/ansökningar. En jämförelse görs slutligen med nationella 
data, framtagna i en riksrepresentativ studie.  
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Tabell 1. Antal barn/unga som anmälningar/ansökningar inkom om till de två 
socialkontoren under en period av två månader. 

Population 
0-19 år 

Socialkontor 
organisation 

Anställda 
antal 

Antalet barn/unga det 
inkommit 
anmälningar/ansökningar 
om19  

9.853 Integrerat/ 
kommun 

10 59 

9.464 Specialiserat/ 
stadsdel 

25 201 

Totalt i studien 35 260 
 

Mer än tre gånger så många barn aktualiserades i den stadsdel där det 
specialiserade kontoret låg, jämfört med den kommun där det integrerade 
kontoret låg. Vid det specialiserade kontoret anmäldes barnen från fler instanser 
samtidigt och vid fler tillfällen under den period ärendena följdes.  

Årsstatistik på antalet anmälningar/ansökningar och 
representativitet 

Anmälningar/ansökningar insamlade under undersökningsperiodens två 
månader jämfördes med kontorens egen årsstatistik. Till det specialiserade 
kontoret, undersökningsåret 2003, kom det in anmälningar/ansökningar på 755 
barn, det vill säga 84 per tusen.20 Till det integrerade kontoret kom det in 
anmälningar/ansökningar avseende 257 barn, det vill säga 26 barn per tusen.  

I Wiklunds (2006) studie gjordes en ungefärlig skattning att andelen anmälda 
barn från noll till och med 17 år  var 30,5 per 1000 barn, med en stor variation 
mellan yngre och äldre åldersgrupper och mellan kommunerna.21 I en 
jämförelse är antalet anmälda barn till det integrerade kontoret ungefär lika 
många som i Wiklunds studie, medan det specialiserade kontorets antal barn är 
betydligt fler. Tänkbara förklaringar kan dels vara att andelen tonåringar var 
högre i det specialiserade kontorets upptagningsområde, jämfört med det 
integrerade, dels att det specialiserade kontoret befinner sig i en storstad22, dels 

                                                      
19  Sex nittonåringar är med i beräkningen, två anmäldes till det integrerade kontoret och fyra till 

det specialiserade kontoret.  

20  53 per tusen barn om resursenheten ej är medtagen. 

21  Den tidigare refererade undersökningen i Linköping med data insamlade från 1998 (Cocozza, 
2007) visar på liknande resultat. I en lokal studie av Stockholms stadsdelar av Andrée 
Löfholm & Sundell (2003) visas liknande resultat; drygt 10 av 1000 barn anmäldes under en 
kvartalsperiod. 

22  I Wiklunds (2006) studie ingick inga storstadskommuner. 



Kapitel 5 

78 

förekomsten av en öppen stödenhet vid kontoret. Majoriteten av det stora 
antalet ansökningar som denna studie uppvisar kom in till den öppna 
stödenheten vid det specialiserade kontoret. 

Vilka barn aktualiseras? 

I följande avsnitt presenteras de barn som anmälningar och ansökningar inkom 
om med avseende på ålder och kön. Jämförelser görs mellan kontoren. 

Tabell 2. Barnens ålder i antal och andelar och kön i antal.  

 
 

 

 

 
En stor del av alla barn som aktualiserades var tonåringar i åldersintervallet 
tretton till och med sjutton år. En femtedel av barnen var i förskoleåldern. 
Knappt två tredjedelar av alla barn som anmäldes var pojkar. Antalet pojkar var 
högre i alla åldersgrupper och högst i åldersgrupperna 7-12 och 13-17 år.  

Resultat från tidigare studier av barn aktuella för utredningar, insatser och 
placeringar i den sociala barnavården visar samtliga på en övervikt av pojkar.23  

Tabell 3. Barn fördelade på ålder och på anmälningar och ansökningar för 
respektive kontor. Totala antalet och andelar (%) barn utifrån anmälningar och 
ansökningar för respektive kontor. 

Barn Integrerat kontor Specialiserat kontor 
Ålder Anmälan Ansökan Anmälan Ansökan 

 0 - 6 3 0 19 30 
 7 -12 15 2 30 32 
13 -17 30 6 45 19 
18 -19 3 0 19 7 
Tot. (%)  51 (86) 8 (14) 113 (56)  88 (44) 
 

                                                      
23  I tidigare studier ligger procentandelen pojkar mellan 56-60 procent (Sundell et al., 2004; 

Sundell & Karlsson, 1999; Länsstyrelsen i Dalarna, 1994; Westlund et al., 1991). 

Ålder Antal % 
 

Flicka  
Antal 

Pojke  
Antal 

 0 - 6 52 20 21 31 
 7 -12 79 30 25 54 
13 -17 100 39 35 65 
18 -19 29 11 13 16 
Totalt 260 100 94 166 
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Skillnaden visar sig vara stor mellan kontoren i hur många ansökningar som 
kom in. Antalet var betydligt högre vid det specialiserade kontoret. Det var 
framförallt i de lägre åldersintervallen som det stora antalet ansökningar fanns. 
En närmare granskning av barn mellan noll och ett år visade att det inkom en 
anmälan och tio ansökningar vid det specialiserade kontoret, medan inget barn i 
detta åldersintervall aktualiserades vid det integrerade kontoret. Antalet 
ansökningar för barn i tonåren var relativt högt vid det specialiserade kontoret 
och mer än fyra gånger högre än vid det integrerade kontoret.  

Skillnader mellan kontoren 

Stora skillnader framkom mellan de båda kontoren i fråga om omfattningen av 
inkomna anmälningar och ansökningar (se tabell 3.). Det specialiserade konto-
ret tog emot tre gånger så många anmälningar och ansökningar som det 
integrerade kontoret. Fördelningen mellan anmälningar och ansökningar vid det 
integrerade kontoret, där cirka en sjättedel av alla barn som aktualiserades, 
skedde via ansökningar, ligger inom den variation som ett antal undersökningar 
i Sverige, Norden och Storbritannien visar.24  

 Majoriteten av ansökningarna kom vid det specialiserade kontoret direkt till 
resursenheten, eller via hänvisningar från utredningsgruppen. Uttryckt i 
organisationsteoretiska termer ser de båda kontorens gatekeeping-funktion 
olika ut. Själva ingången är vidare vid det specialiserade kontoret jämfört med 
det integrerade kontoret. Betydligt fler familjer aktualiserades och möjligheten 
för socialsekreterarna att hänvisa familjer vidare till resursenheten användes. 
Likaså använde föräldrar sig av möjligheten att söka sig direkt till resursenheten. 
När resursenheten inte tas med i analysen blir fördelningen betydligt jämnare. 
Drygt 80 procent av det totala antalet anmälningar/ansökningar var 
anmälningar vid de båda kontoren. Resultatet kan tyda på att flertalet föräldrar 
och ungdomar inte själva söker sig frivilligt till den sociala barnavården för att 

                                                      
24  Svenska undersökningar av utredningar som aktualiserats genom ansökningar visar på en 

fördelning mellan en sjundedel och en fjärdedel (Wiklund, 2006, med 23 procent för barn 0-
12 år; Sundell et al., 2004, med 24 procent; Sundell & Karlsson, 1999, med 23 procent). 
Något lägre andel angavs i en sammanställning av Länsstyrelsen i Skåne, 1999, med nio 
procent och en högre andel angavs av Länsstyrelsen i Dalarna, 1994, med 32 procent. En 
brittisk studie (Gibbons et al., 1995) visade på 17 procent ansökningar, medan studier i 
Danmark och Norge visar på en något högre andel. I en dansk undersökning (Hestbaeck, 
1997) aktualiserades ett representativt urval av barnavårdsutredningar av föräldrar i 25 
procent av fallen och av barnet i 11 procent av fallen. En senare dansk studie (Nygaard 
Christoffersen, 2002) visade på en betydligt högre andel ärenden aktualiserade genom 
ansökan (75 procent). I en norsk undersökning (Kristofersen, Clausen, Jonassen, 1996) 
aktualiserades 27 procent av barnavårdsutredningarna genom föräldrars ansökningar och 2 
procent av barnet själv.  
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få stöd och hjälp, om inte arbetet organiseras så att speciella mottagningar, av 
typ resursenheten, inrättas.  

Vilka barn kom då till resursenheten? Det visar sig att resursenheten tog 
emot ansökningar med delvis annan slags problematik jämfört med 
utredningsenheten. De flesta bedömdes som mindre allvarliga och beskrevs i 
termer av relationsproblem mellan föräldrar och där samarbete kring barnen 
inte fungerade.25 Vanligt förekommande var ansökningar från ensamstående 
föräldrar, företrädesvis mödrar, i deras oro för och konflikter med sina barn 
och tonåringar. Enstaka barn hade svåra problem. I dessa fall hade familjer haft 
kontakt under långa perioder och återkom för stödsamtal. Ingen av dessa 
familjer bedömdes vara kvalificerade för en utredning. Bedömningar hade gjorts 
i olika skeden. Man hade då kommit fram till att föräldrar inte sviktade i sin 
omsorg och att skolan var uppmärksam på förändringar hos barnet. Det faktum 
att föräldrar själva ansökte om hjälp vägde tungt, liksom att arbetet bedrevs på 
frivillig basis, vilket beskrevs som en förutsättning för att komma in i familjen 
och ge stöd. 

Anmälningskällor 

Socialtjänsten får på olika sätt kunskap om att ett barn eller en familj kan 
behöva skydd eller stöd. I studien kom informationen antingen genom 
anmälningar från myndigheter/instanser utanför socialtjänsten, från 
socialsekreterare inom socialtjänsten eller från privatpersoner. Information kom 
också genom ansökningar från föräldrar eller från den unge. Anonyma 
anmälningar förekom också.  

                                                      
25  De fall som gällde samarbetssamtal i samband med vårdnadstvister är inte medtagna i urvalet 

(se avsnittet ”Avgränsning” i Kap 4). 
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Tabell 4. Anmälningar/ansökningar, totalt och fördelade på de två kontoren. 
Antal och andelar i procent. 

Anmälningskälla Totalt Integr. kontor Special. kontor 

 (%) antal (%) antal (%) antal 

Polisen (24) 62 (34) 20 (21) 42 

Polisen/yttrande (3) 7 (0) 0 (4) 7 

Förskola/skola (9) 25 (15) 9 (8) 16 

Socialtjänsten (8) 20 (10) 6 (7) 14 

Sjukvård (4) 10 (8) 5 (2) 5 

BUP (0) 2 (0) 0 (1) 2 

BVC (0) 0 (0) 0 (0) 0 

Kronofogden (1) 2 (0) 0 (1) 2 

Vuxenpsykiatri (0) 0 (0) 0 (0)  

Anhöriga/grannar (13) 34 (20) 11 (11) 23 

Anonym anmälan (1) 2 (0) 0 (1) 2 

Anmälningar tot. (63) 164 (87) 51 (56) 113 

Ansökan 
fr. föräldrar 

(37) 95 (13) 8 (44) 87 

Ansökan fr. barnet (0) 1 (0) 0 (0) 1 

Tot. anm./ansök. (100) 260 (100) 59 (100) 201 

 
 

Den mest frekventa anmälningskällan var polisen. En fjärdedel av barnen 
anmäldes av polisen. Två tredjedelar av dessa rörde ungas kriminella handlingar. 
En tredjedel av polisanmälningarna handlade om det som i socialtjänstlagen 
benämns som miljöfaktorer. Det vill säga föräldrars missbruk och psykiatriska 
problem samt vuxnas misshandel av varandra och föräldrars misshandel och 
övergrepp mot barn.  

En närmare granskning av polisanmälningarna visade att de mindre 
allvarliga brotten, som till exempel snatteri, utgjorde en liten andel av 
polisanmälningarna; en sjundedel vid det integrerade kontoret och en sjättedel 
vid det specialiserade kontoret.  

Den näst vanligaste anmälningskällan var barnets privata nätverk; förälder, 
närstående och grannar. Ett resultat som stämmer väl överens med tidigare 
studier (Wiklund, 2006; Sundell et al., 2004; Andrée Löfholm & Sundell, 2003; 
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Cocozza, 2003; Sundell & Karlsson 1999). Närstående kunde exempelvis vara 
en mor- och farförälder, syskon till en förälder eller sambo till barnets förälder. 
I denna typ av anmälningar var det vanligt med separerade föräldrar och att 
anmälan handlade om misstankar om att barnet for illa när det vistades hos den 
andra föräldern. 

Den tredje vanligaste anmälningskällan var anmälningar från skolan. Två 
anmälningar kom från en förskola. Två anmälningar kom från BUP. Varken 
barnavårdscentral eller vuxenpsykiatri anmälde något barn.  

Att varken barnavårdscentralerna, som träffar alla barn upp till fyra år, eller 
att vuxenpsykiatrin anmälde något barn, liksom att förskolan anmälde så få 
barn, kan tyckas anmärkningsvärt. Tidigare studier visar dock på liknande 
resultat (Sundell & Colbiörnsen, 1999; Lagerberg, 1998; Sundell & Flodin, 
1994).  

I granskningen av anmälningar på yngre barn var det vanligare att dessa 
kom från privatpersoner jämfört med myndighetspersoner. För 37 procent av 
barnen ansökte föräldrar (oftast mödrar) om hjälp. Ansökningarna handlade 
framförallt om behov av avlastning, och gällde bland annat ärenden där det 
förekom kvinnomisshandel, relationsproblem mellan föräldrar och konflikter 
mellan föräldrar och deras tonåringar. Ansökningar från föräldrar om sina 
tonårsbarn (14-15 år) var lika många som antalet polisanmälningar. Endast ett 
barn ansökte själv om hjälp.  

Ser man till antalet anmälda tonåringar i absoluta tal, anmäldes över dubbelt 
så många vid det specialiserade kontoret jämfört med vid det integrerade.  

Barnens levnadsvillkor 

För att undersöka barnens levnadsvillkor togs uppgifter in om familjernas 
socioekonomiska situation. För de barn som avskrevs tidigt i processen togs 
dessa uppgifter inte in av socialsekreterarna. Antalet barn skiftar därför 
beroende på vilken uppgift det gäller (se tabell 5). Man bör hålla i åtanke att när 
procentandelar nämns har dessa räknats på antalet barn där uppgifter fanns och 
inte på det totala antalet barn i studien (Se vidare om bortfall i metodkapitlet).  

Barnen som anmälningar/ansökningar inkom om levde under knappa 
omständigheter och i familjer som brukar beskrivas tillhöra utsatta grupper. 
Över hälften (57 procent) av barnen levde i familjer där föräldrarna inte 
försörjde sig genom eget arbete.26 En dryg tredjedel av dessa familjer levde på 
socialbidrag. Drygt två tredjedelar av barnen (77 procent) levde med en 
ensamstående förälder, oftast en mor.27 Drygt hälften av barnen (53 procent) 

                                                      
26  57 procent räknas på n=213 

27 77 procent räknas på n=235 
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levde i familjer med en eller båda föräldrar från ett annat land än Sverige.28  
Ohälsotalet var stort. För mödrarnas del var en femtedel långtidssjukskrivna 
eller sjukpensionerade.29 För fädernas del var ohälsotalet inte lika stort. Detta 
bör dock tolkas med en viss försiktighet, då fler uppgifter saknas om fäderna än 
om mödrarna. Det reella ohälsotalet för föräldrarna kan därför vara större. Sex 
procent av fäderna satt i fängelse.  

Resultaten bekräftar den forskning som granskat socialtjänstens barn utifrån 
tyngre insatser och utifrån föräldrars utsatthet. 

Problemkomplexitet, tidigare aktualitet och 
bedömning av allvar 

Ett sätt att mäta tyngden och allvaret i barnens problem kan vara, förutom att 
se på problemets karaktär, att granska socialsekreterarnas bedömning av allvaret 
i anmälan och räkna antalet problem. Socialsekreterarna markerade barnens 
problematik och graden av allvar enligt anmälan/ansökan, för varje barn.  

Knappt hälften av aktualiseringarna bedömdes som ganska allvarliga eller 
mycket allvarliga. Mer än hälften av alla barn uppgavs ha mer än ett problem 
(57 procent). Det vanligast förekommande var att socialsekreterarna noterade 
mellan två och fem problem. Men det fanns också barn där socialsekreterarna 
noterade upp till nio olika slags problem. Ungefär en fjärdedel av barnen hade 
en mycket sammansatt problematik (tre eller fler problem). Liknande resultat 
beskrivs i en engelsk studie av barn aktualiserade för barnavårdsutredningar 
(Sinclair, 2001) som konstaterar att typiskt för barn inom den sociala 
barnavården är att de har en mängd problem.30  

Hos pojkarna var det vanligare med en komplex problematik, 30 procent 
hade tre eller flera problem, medan det för flickornas del var 17 procent. Många 
av de barn som anmäldes från skolan hade en sammansatt problematik. I en 
granskning av antalet problem hos de barn som anmäldes av polisen framkom 
att de antingen hade enstaka problem eller en mängd problem.  

Drygt hälften av de barn, för vilka det fanns uppgifter, hade varit aktuella 
tidigare inom Barn- och familjeenheten. Det handlade om tidigare för-
handsbedömningar, utredningar eller insatser för barnen. För en dryg femtedel 
av barnen visste inte socialsekreterarna om de hade varit aktuella tidigare. För 
de barn där socialsekreteraren förde in uppgiften att de inte varit aktuella 

                                                      
28  53 procent räknas på n=220 

29  21 procent räknat på n=194 

30  I en enkätundersökning ställd till samtliga Stockholms stadsdelar om barn som aktualiserats 
för utredning under första kvartalet mellan 2002-2004 hade var femte barn minst två typer av 
problem (Kaunitz et al., 2004).  
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tidigare, kunde dock familjerna ha varit aktuella tidigare på någon annan enhet; 
ekonomienheten, handikappenheten, familjerätten på grund av vårdnadstvister 
eller på resursenhet för samarbetssamtal.  

Vilka problem uppges? 

Nedan presenteras uppgifter om vilka problem som anmäldes. 
Socialsekreterarna uppmanades att fylla i de problem som togs upp i 
anmälan/ansökan. De fick kryssa för ett antal givna svarsalternativ med 
möjlighet till öppna svar om de fasta svaren inte ansågs tillräckliga (se bilaga 2). 
De kunde ange flera problem varför summan problem är större än antalet 
barn.31 Betonas bör att problemen avspeglar anmälarens bedömning, såsom de 
uppfattades av socialsekreteraren utifrån anmälan/ansökan.  

Tabell 5. Uppgivna problem i anmälan. Antal och andel i procent.  

Problematik Barn antal 
 

Andel barn med 
uppgiven 
problematik i 
anmälan, procent 
 

Konflikter i familjen32 122  47,0 
Barnets asocialitet33 83 32,0 
Barnets skolrelaterade problem  48 19,0 
Föräldrars försummelse/vanvård 46 18,0 
Barnets psykiska problem 27 10,0 
Föräldrars psykiatriska problem 26 10,0 
Föräldrars behov av avlastning 24 9,0 
Föräldrars missbruk 23 9,0 
Bostadsproblem 23 9,0 
Barn utsatt för övergrepp34 17 7,0 

 

                                                      
31  Några av dessa problemkategorier har slagits ihop till en variabel (se bilaga 3) 

32  ’Konflikter i familjen’ är sammanslagning av problemkategorierna ’relationsproblem mellan 
föräldrar’, ’relationsproblem med föräldrar’, ’relationskonflikter barn och föräldrar’, ’förälders 
behov av skyddat boende’, ’barnet får ej bo hemma’,’ barnet rymt hemifrån’ samt familjevåld 
ej riktat mot barnen’. 

33  Här ingår problemkategorierna ’snatteri’, ’annan kriminalitet’, ’barn som utsätter andra för 
hot och våld’, ’barn som utsätter andra för sexuella övergrepp’ och ’barnets missbruk’ 

34  Här ingår problemkategorierna ’föräldrars fysiska övergrepp’, ’sexuella övergrepp’ och 
’psykiskt emotionella övergrepp’ samt ’barnet själv utsatt för hot och våld’, ’barnet själv utsatt 
för sexuella övergrepp’ och ’behov av skyddat boende för barnet/den unge’ 
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Konflikter i familjen 

För de flesta barn handlade anmälningarna/ansökningarna om ’konflikter i 
familjen’. Ungefär vartannat barn verkade leva i konfliktfyllda familjer.35 Många 
av barnen beskrevs ha relationsproblem med sina föräldrar. Det var också 
vanligt med relationsproblem mellan föräldrar. I ansökningarna beskrevs ofta 
problematiken som relationsproblem mellan föräldrar. Det skulle kunna 
innebära att föräldrarna själva insåg att deras problem kunde drabba barnen och 
därför ansökte om hjälp.  

Det var inte ovanligt att problematiken ’konflikter i familjen’ uppgavs 
tillsammans med annan problematik, som exempelvis ’skolrelaterade problem’, 
’kriminalitet’ och ’missbruk’. För barn som anmäldes på grund av föräldrars 
psykiatriska problem, försummelse och övergrepp noterades i flertalet av fallen, 
även konflikter i familjen. Problemkategorin ’konflikter i familjen’ kan låta 
relativt beskedlig jämfört med annan problematik, men för många av barnen 
handlade det om att leva i familjer där kvinnomisshandel och vårdnadstvister 
pågick.  

Här följer några exempel på familjer där problemet rubricerades som 
’konflikter i familjen’:  

 
• En mor ansöker om råd och stöd då hon är orolig för att barnen blir 

lidande på grund av föräldrarnas pågående konflikt. Barnen är åtta och 
tolv år. 

• En far ansöker om stöd för att förbättra samarbetet med modern till 
deras gemensamma barn. Föräldrarna är skilda och efter en 
vårdnadstvist har de gemensam vårdnad om den sexåriga dottern. 

• Modern ansöker om stöd då hon är orolig för vad som ska hända när 
mannen kommer ut från fängelse efter en dom om misshandel av 
henne. Fadern ansöker om vårdnaden av barnen. Barnen är nio och tolv 
år. 

• En närstående anmäler oro för ett syskonpar då modern blivit allvarligt 
misshandlad under lång tid och det finns en oro för att fadern förgriper 
sig sexuellt på barnen. Modern är för rädd för att anmäla fadern och 
beslutar istället att vara med barnen när de träffar honom. Pojken som 
är nio år har läs- och skrivsvårigheter och flickan på åtta år är sjuklig.  

Barns asocialitet 

Asocialitet var det näst vanligast förekommande problemet. En knapp tredjedel 
av barnen beskrevs ha en sådan problematik i anmälan. Till största delen är det 

                                                      
35  En studie av ett representativt urval Stockholmsbarn visar att den vanligaste problematiken 

för barn som blir aktuella för utredningar är konflikter i familjen (Sundell et al., 2004). 
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anmälningar från polisen om kriminalitet (47). De övriga anmälningarna kom 
framförallt från skolan, men också från socialtjänsten, föräldrar, närstående och 
grannar. När någon polisanmäler ett barn går anmälan automatiskt via polisen 
till socialtjänsten oavsett brott/problematik och någon bedömning av om 
anmälan ska ske görs inte av polisen (Cocazza, 2007). De flesta polisanmälda 
barn var i de yngre tonåren. Andelen anmälningar om brott, som stöld, 
misshandel och rån, var betydligt högre än anmälningar om barnets eget 
missbruk. I den stadsdel där det specialiserade kontoret låg var andelen barn 
som anmäldes för rån och våld mot andra mer än sex gånger så hög som i den 
kommun där det integrerade kontoret låg. Av det totala antalet unga som 
anmäldes för asocialitet var 77 procent pojkar. Andelen pojkar som anmäldes 
för snatteri var tre procent jämfört med flickornas nio procent. Anmälningar 
om missbruk handlade om 22 barn. De flesta var mellan 15 och 16 år. Det 
yngsta var 12 år.  

De ungdomar som anmäldes för stöld, rån och våld mot andra hade ofta 
problem i skolan, konflikter med sina föräldrar och med andra ungdomar samt 
kom från utsatta miljöer.  

Pojkars kriminalitet bestod i högre grad än flickors av grövre stölder, rån, 
misshandel och vandalisering. Flickors kriminalitet handlade mestadels om 
snatteri. Fyra flickor polisanmäldes på grund av stöld eller hot och våld. Detta 
kan jämföras med fyrtio pojkar som anmäldes från polisen för stöld/rån, hot 
och våld.  

Fler pojkar med utländsk bakgrund, än pojkar med svensk bakgrund, 
anmäldes på grund av att de var hotfulla eller våldsamma. 

  
Nedan följer några exempel på anmälningar om asocialitet: 

• En pojke på 14 år anmäls för stöld av ett spel. Vid stölden har han 
en kompis med sig som bär kniv. Socialsekreteraren träffar pojken 
och hans föräldrar. De beskrivs som en vanlig familj. 
Socialsekreteraren noterar en oro för att kompisen hade kniv och 
att pojkarna stulit för så mycket (över 1000 kronor). 

• En pojke på 13 år anmäls för skadegörelse i tunnelbanan. Social-
sekreteraren noterar att han umgås med områdets ’värstinggäng’ 
och har polisanmälts flera gånger tidigare.  

• En pojke på 13 år anmäls från polisen och skolan för våld och hot 
mot klasskamrater och deras föräldrar. Det pågår en utredning av 
hans koncentrationsproblem i skolan. Han har tidigare varit 
inblandad i rån av mobiltelefoner och snatterier.  

• En flicka på 15 år skjutsas akut till en alkoholmottagning för 
ungdomar. En anmälan kommer därifrån om att flickan varit 
berusad och att det eventuellt handlar om ett suicidförsök.  
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Skolrelaterade problem 

Cirka en femtedel av barnen uppgavs ha skolrelaterade problem. En majoritet 
av dessa hade en komplex problembild.36 Anmälningar från skolan skedde i 
samband med skolstart, i mellanstadiet (10-11 år) och i högstadiet (13-15 år). 
Anmärkningsvärt många av dessa barn (60 procent) hade en eller båda föräldrar 
födda i ett annat land än Sverige. De flesta var pojkar (72 procent). 

Det är inte bara skolan som anmäler skolproblem utan denna problematik 
uppgavs också i samband med polisanmälningar, anmälningar från BUP, 
socialtjänsten och i ansökningar från föräldrar.  

En närmare granskning av anmälningarna från skolan visade att det snarare 
handlade om barnens störande beteende än deras svårigheter att ta till sig 
undervisningen. Det var inte inlärningsproblem som skolan först och främst 
anmälde utan att barnen hade attitydproblem, var våldsamma, deprimerade eller 
hade stor frånvaro, ofta i kombination med oro för föräldrars omsorgsförmåga, 
misstanke om övergrepp eller föräldrars oförmåga att sätta gränser. Denna typ 
av anmälningar som definierar konflikterna som sociala problem, var i 
majoritet, cirka tre fjärdedelar av de anmälda barnen (se Egelund, 1997, för 
liknande resultat).  

Sju barn beskrevs i anmälan/ansökan vara utsatta för mobbning, alternativt 
mobbade andra och lika många anmäldes för misstanke om missbruk. Av de 
barn som skolan anmälde noterades att fem av barnen hade inlärningsproblem, 
ofta beskrivna som misstänkt eller konstaterad ADHD eller DAMP.  

Nedan följer två exempel på anmälningar från skolan. 
• En pojke på nio år beskrivs komma i slagsmål och ha brutit med 

sitt sociala umgänge. Han klarar inte av att koncentrera sig i skolan.  
• En pojke på 15 år vägrar gå tillbaka till skolan och beskrivs som 

söndermobbad.  

Föräldrars försummelse och vanvård 

Barn som uppgavs vara utsatta för föräldrars försummelse och vanvård var 
ungefär lika många (fyrtiosex barn) som de med skolrelaterade problem. Det 
handlade i de flesta fall om pojkar. En tredjedel av barnen var under sju år. 
Anmälningarna kom i nämnd ordning från förälder/närstående37, grannar, 
socialtjänst, skola, polis och förskola (förskolan anmälde totalt två barn). 

Nedan följer två exempel på anmälningar om försummelse och vanvård. 

                                                      
36  När anmälningar/ansökningar kom in på barn om skolrelaterade problem uppgavs ofta 

annan problematik i anslutning till skolproblematiken.  

37  I de flesta fall gäller det separerade föräldrar där den ena föräldern misstänker den andra för 
att barnet försummas när det vistas hos denne/a. 
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• En anonym anmälan om att en mor till en tioårig pojke har en aktiv 
narkoman boende hos sig.  

• En anmälan från grannar om ”ovårdade och svärande barn". Det 
gäller en sexbarnsfamilj som beskrivs vara en ”gammaldags 
multiproblemfamilj” och som anmälts tidigare. Föräldrarna klarar 
inte av att hjälpa barnen med deras hygien och att få iväg dem till 
skolan.  

 
I en jämförelse mellan ansökningar och anmälningar var det ytterst få 
ansökningar där problemet beskrevs som försummelse/vanvård. 
Nedanstående fall är ett exempel på när detta noterades som problematik. 
Det handlade om en separerad mors oro för att barnet försummades när det 
var hos fadern.  

• En ansökan om stöd till en mor för att hon ska orka vara 
tvåbarnsmamma. Barnen är sex månader och tre år. Modern och 
fadern är separerade och ”mamman är orolig att barnet inte har det 
bra hos pappan, då han är sjuk”. 

Barns psykiska problem, övergrepp och övriga problem 

En tiondel av barnen uppgavs ha egna psykiska problem. Tre fjärdedelar 
anmäldes och majoriteten av anmälningarna kom från skola, sjukvård och polis.  

Nedan följer exempel på en anmälan och en ansökan om barns psykiska 
problem. 

• En anmälan kommer från skolan om en pojke på tio år som mår 
psykiskt dåligt och hotar att ta livet av sig. Han har en äldre svårt 
handikappad syster och modern ”orkar inte med situationen och 
mår psykiskt dåligt.” 

• En pappa ansöker om stöd till en flicka på fem år. Problemet 
beskrivs vara "barnets emotionella mående" Hon har "utbrott 
hemma och i skolan, i samband vid övergångar, hämtning, utflykter 
etc. och syskonsvartsjuka." 

 
Anmälningar om övergreppsproblematik som fysiska, psykiska och sexuella 
övergrepp rörde ett fåtal barn (en anmälan rörde misstanke om sexuellt 
övergrepp). Få av dessa barn var under sju år. Cirka en tiondel av barnen 
uppgavs ha föräldrar med psykiatriska problem, i behov av avlastning, med 
missbruksproblem och bostadsproblem.  

Nedan följer några exempel på vad dessa problem kan handla om. 
• En pojke på elva år berättar i skolan att hans pappa slår honom. 

Både skolan och modern anmäler fadern. Pojken har kon-
centrationsproblem i skolan. 
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• En flicka på sju år anmäls av grannarna. Modern beskrivs som 
psykiskt sjuk. ”Mamman slåss och pappan är rädd för mamman. 
Hon är i psykisk obalans och föräldrarna har stora samarbets-
svårigheter.”  

• En ensamstående mor med fyra barn i åldrarna fyra månader, sex, 
tretton och sexton år ansöker om avlastning. "Oroande är att en 
ensam fyrabarnsmamma med en trettonårig flicka med ADHD och 
en baby och två barn till inte har något nätverk eller avlastning."  

• En förälder anmäls av en närstående för missbruk. Pojken är fem år 
och har problem med talet ”mamman dricker och har ej fast 
boende.”  

• En ensamstående mor ansöker om hjälp med bostad. Hon är 
bostadslös och flyttar mellan vandrarhem och andrahandsboenden. 
Hon är ensam med fyra barn mellan tolv och arton år.  

Sammanfattning 

Den statistik som de båda kontoren själva samlade in under det år 
undersökningen gjordes visade att tre procent av befolkningen mellan 0-19 år 
anmäldes vid det integrerade kontoret. Andelen barn som anmäldes vid det 
specialiserade kontoret var drygt åtta procent. Samma relation gällde för 
datainsamlingen i tvåmånadersundersökningen. Det ena kontoret tog emot 
relativt få anmälningar/ansökningar medan det andra tog emot relativt många.  

En majoritet av barnen var i skolåldern, hälften var tonåringar och mer än 
två tredjedelar var pojkar.  

Anmälningar var flest till antalet, men ett stort antal ansökningar kom in 
framförallt till det specialiserade kontoret.  

Majoriteten av anmälningarna kom från myndigheter, som polis, skola, 
socialtjänst och sjukvård. En relativt stor andel anmälningar kom från barnens 
privata nätverk, som förälder, närstående och grannar. Inga anmälningar kom 
från barnavårdscentral eller vuxenpsykiatri.38  

Över hälften av barnen levde i familjer där föräldrarna inte försörjde sig 
genom eget arbete, en dryg tredjedel levde på socialbidrag.  

Över hälften av barnen hade en eller båda av föräldrarna födda utomlands. 
Hälften av barnen hade varit aktuella tidigare och en majoritet levde med en 
ensamstående förälder, oftast modern.  

Den vanligaste problematiken som uppgavs i anmälningarna och 
ansökningarna var konflikter i familjen och ungas asocialitet.  

                                                      
38  Anmälningar som personal vid en vuxenpsykiatrisk mottagning skulle kunna göra om de får 

veta att en patient är förälder och det finns en oro för patientens omsorg om sitt barn.  
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Mer än hälften av barnen anmäldes för en sammansatt problematik, det vill 
säga mer än ett problem uppgavs i anmälan/ansökan. En fjärdedel hade en 
mycket sammansatt problematik (tre eller fler problem).  

Efter denna genomgång av vilka barn som anmäldes, anmälningsorsaker och 
källor, kommer vi till nästa steg i sorteringstratten som undersöker de 
anmälningar som inte ledde vidare respektive ledde vidare till utredning.  

Vilka barn utreds inte? 
 
Drygt två tredjedelar (70 procent) av de inkomna anmälningarna och 
ansökningarna avslutades innan någon utredning kom till stånd. Ungefär en 
fjärdedel av alla ärenden avslutades direkt efter att socialsekreteraren tagit del av 
anmälan. I dessa fall förekom ingen kontakt med föräldrar eller barn. I några 
fall kontaktades anmälaren utan att kontakt togs med föräldern och i några fall 
hänvisades föräldern vidare.39 För de sistnämnda gjordes hänvisningen i 
samband med det första anmälningssamtalet antingen direkt, om det var en 
förälder som ringde, eller per brev. 

Av de barn som anmäldes utreddes 40 procent jämfört med 15 procent av 
de barn där föräldrar ansökte om hjälp. Beträffande ansökningar hänvisades 
många vidare.  

 
Nedan följer några exempel på ansökningar som inte utreds. 

• En kvinna med en tvåårig flicka ansöker om hjälp med bostad. Hon 
vill separera från sin man och är sjukskriven för panikångest. Hon 
hänvisas direkt till ekonomienheten för att diskutera hjälp med 
bostad.  

• En mor ansöker om en kontaktperson för sin son som har problem 
i skolan och isolerar sig framför datorn. Hon hänvisas direkt till 
resursenheten. 

• En far som har gemensam vårdnad om två små barn ansöker vid 
resursenheten om stöd i konflikten med barnens mor. Fadern är 
psykiskt instabil och det ena barnet har en neuropsykiatrisk diagnos. 
De erbjuds samarbetssamtal.  

 
En närmare undersökning av anmälningar och ansökningar som inte utreddes 
presenteras i delstudie II.  

                                                      
39  Det var framför allt till resursenheten vid det specialiserade kontoret anmälningar och 

ansökningar hänvisades vidare. 
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Skillnader mellan kontoren 

Graden av utsortering skiljde sig mellan de två socialkontoren. Vid det 
specialiserade kontoret sorterades 77 procent av alla anmälningar/ansökningar 
ut utan utredning. Vid det integrerade kontoret sorterades 46 procent ut. I en 
granskning av enbart anmälningar sorterades 45 procent40 ut utan att leda till 
utredning vid det integrerade kontoret, medan 67 procent av fallen sorterades 
ut vid det specialiserade kontoret. Det innebär att det inte enbart var 
förekomsten av det stora antalet ansökningar som föranledde den stora 
utsorteringen vid det specialiserade kontoret. Man kan tänka sig att det i en 
vidare bemärkelse ändå kan spela roll att man får in en stor mängd ansökningar. 
Den stora inströmningen av ärenden ger ett ökat tryck som kan förstärka 
behovet av att prioritera de barn som anses fara mest illa. Ett argument som 
talar emot är, att mer än dubbelt så många socialsekreterare arbetade vid det 
specialiserade kontoret, som därför borde ha möjlighet att hantera fler ärenden. 
Å andra sidan skedde det stora sorteringsarbetet på utredningsenheten, där 
personalen endast var något fler (sex personer) än vid det integrerade kontoret.  

Vilka barn utreds? 
 
Inledningsvis beskrivs varifrån anmälan kom för de barn som utreddes. En 
genomgång görs av andelen utredda barn, kopplat till barnens levnadsvillkor 
och ett antal bakgrundsfaktorer41, samt vilken problematik barnen och deras 
familjer beskrevs ha i anmälan/ansökan. Skillnader mellan kontoren beskrivs 
och en jämförelse görs mellan socialsekreterarnas första bedömning och det 
avslutande beslutet.  

Anmälningar från offentliga institutioner som skola, sjukvård och 
socialtjänst utreddes i över hälften av fallen. Dessa var, i jämförelse med andra 
anmälningskällor, de som utreddes mest. Anmälningar från föräldrar och 
närstående till barnet utreddes i betydligt lägre grad, i ungefär en tredjedel av 
fallen. En betydligt lägre andel av ansökningarna (cirka en sjättedel) utreddes 
jämfört med anmälningarna (cirka en tredjedel).  

En dryg fjärdedel av polisanmälningarna utreddes. Merparten av 
polisanmälningarna rörde ungdomars beteendeproblem och inryms i 
problemkategorin asocialitet. Av de unga som polisanmäldes på grund av brott 
utreddes cirka en sjättedel.  

                                                      
40  Andelen kan jämföras med Cocozzas (2003) studie av alla anmälda barn i Linköpings 

kommun under ett år, där 41 procent av anmälningarna sorterades ut innan utredning. 

41  Bakgrundsdata som samlats in genom telefonintervjuer med socialsekreterarna om barnet 
och dess familj. 
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För de polisanmälningar som rörde barn som misstänktes fara illa på grund 
av missförhållanden i hemmet, vilket var en tredjedel av samtliga 
polisanmälningar, utreddes över hälften. Exempel på problematik var våld i 
familjen; kvinnomisshandel, misshandel av barn av föräldrar eller syskon samt 
föräldrars psykiatriska problem. Ett undantag var de polisanmälningar som 
handlade om föräldrars missbruk, där ingen av de sex barn som anmäldes 
utreddes. När anmälningarna om föräldrars missbruk kom från andra källor än 
polisen utreddes ungefär hälften av barnen (nio av sjutton barn). Anmälningar 
från grannar och allmänhet utreddes i lägst grad.  

Som tidigare nämnts finns ett relativt stort bortfall när det gäller några av 
barnens bakgrundfaktorer, som nationalitet, familjesammansättning, föräldrars 
försörjning samt tidigare aktualitet inom Barn- och familjeenheten. 
Procentandelar är uträknade på antalet barn där uppgifter finns och inte på det 
totala antalet barn i studien (se avsnittet Bortfall i Kapitel 4). Varje 
problemkategori granskas för sig med dess koppling till utredning. 
Granskningen redovisas i nedanstående tabell 6.  

Den visar att en större andel av de anmälda flickorna utreddes jämfört med 
pojkarna.  

Ungefär lika många tonåringar som barn under tretton år anmäldes. Av det 
totala antalet barn var dock andelen barn störst i ålderintervallet 13-17 år. Barn i 
de äldre åldersintervallerna (18-20 år) utreddes i något högre grad. Tidigare 
studier visar att merparten av de anmälda och utredda barnen är mellan tretton 
och arton år (Cocozza, 2007, 2003; Wiklund, 2006; Sundell & Karlsson, 1999). 

Barn till utrikes födda föräldrar och ensamstående mödrar anmäldes och 
utreddes i högre grad jämfört med barn till svenska och sammanboende 
föräldrar. 

Andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar som utreddes var större än 
andelen barn till föräldrar som saknade försörjning av eget arbete.42 En 
förklaring kan vara att barn som utreddes i hög grad var de som anmäldes för 
misstanke om misshandel och övergrepp. I dessa fall var andelen föräldrar som 
försörjde sig genom eget arbete i majoritet. Det finns dock ett samband för de 
fattigaste familjerna - de familjer som hade socialbidrag som huvudsaklig 
inkomstkälla - utreddes i högre grad än de som uppbar generella bidrag som 
studiemedel eller bidrag från arbetslöshetskassa, föräldraförsäkring, sjuk-
försäkring och pensionskassa.43 Annan forskning visar att liknande samband 
förekommer mellan barn i dygnsvård och familjer som mottar socialbidrag, 

                                                      
42  Andelen är uträknad på n=213 

43  47 procent av barnen vars föräldrar levde på socialbidrag helt eller delvis utreddes jämfört 
med barnen till förvärvsarbetande där 42 procent utreddes. De barn vars föräldrar hade 
sjukpenning/pension och a-kassa utreddes i 44 procent av fallen och de barn vars föräldrar 
hade föräldrapenning och studiemedel utreddes i 31 procent av fallen (n= 163). 
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framförallt vid långvarigt socialbidragsmottagande (Socialstyrelsen, 2006a).44 
Tabellen ska läsas på följande sätt: av samtliga pojkar utreddes 26 procent och 
av samtliga flickor utreddes 38 procent osv. 

Tabell 6. Andel barn som utreds i relation till bakgrundsfaktorer hos barnen 
samt socialsekreterarnas bedömning. Procent (n= 260) 

Barn som blir anmälda Procent som utreds P 

Kön 
Pojkar 
Flickor 

 
26 
38 

0,049 

Ålder 
0-6 
7-12 
13-17 
18-19 

 
23 
28 
34 
38 

n.s. 

Etnicitet n=220 
Svenskfödda föräldrar 
Utrikes födda föräldrar 

 
31 
40 

n.s. 

Familjesammansättning n=235 
Sammanboende föräldrar45 
Ensamst. föräldrar46 

 
26 
35 

n.s. 

Föräldrars försörjning47  n=213 
Förvärvsarbetande föräldrar 
Ej förvärvsarbetande föräldrar 

 
42 
34 

n.s. 

Problemkomplexitet 
<3 problem 
>3 problem 

 
24 
49 

0,000 

Tidigare aktuell n=203 
Nej 
Ja 

 
39 
37 

n.s. 

Värdering av allvar 
Allvarligt 
Ej allvarligt 

 
52 
11 

0,000 

 

                                                      
44  Återkommande lägesrapport om välfärden i Sverige, benämnd ”Social rapport”. 

45  Barn som bor med båda föräldrar eller med biologisk förälder och styvförälder. 

46  Barn som bor med ensamstående mor, ensamstående far, växelvis boende (13%), 
flyktingförläggning, annat boende (familjehem, pojkvän; 3%). 

47  I variabeln ingår föräldrar som; huvudsakligen försörjer sig genom eget arbete, försörjer sig 
genom överföringsinkomster, kompletterar sin inkomst med socialbidrag, huvudsakligen 
försörjer sig genom socialbidrag. 
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Tabellen visar att fler barn med komplex problematik utreddes och över hälften 
av de anmälda barnen hade varit aktuella tidigare. Att ha varit aktuell tidigare 
verkar dock inte vara avgörande för inledning av utredning, snarare tvärtom, 
fler barn som inte varit aktuella tidigare utreddes. Skillnaden var dock inte 
särskilt stor.  

Knappt hälften av barnen (47 procent) bedömdes som allvarliga fall i 
socialsekreterarnas inledande mer övergripande bedömning. Av dem utreddes 
hälften (52 procent). Att så pass få av dem som bedömdes som allvarliga fall 
utreddes förefaller märkligt. I en närmare granskning framkommer, att av de 
flickor som bedömdes ha allvarliga problem utreddes 68 procent medan mindre 
än hälften (44 procent) av pojkarna som bedömdes ha allvarliga problem 
utreddes. Flickorna var i majoritet för utredning i såväl de yngre som de äldre 
ålderintervallen. 

Problemens samband med utredning  

I nedanstående tabell 7 presenteras vilka barn som utreddes utifrån den 
problematik som angavs i anmälan.48 Liksom i tabell 4 kan ett barn uppges ha 
flera problem varför summan inte blir 260 barn och 100 procent.49 Betonas bör 
att problemen avspeglar anmälarens bedömning, såsom den uppfattades av 
socialsekreteraren utifrån anmälan/ansökan. I ett fall noterade den mottagande 
socialsekreteraren en annan uppfattning, på grund av egen kännedom om 
familjen. Tabellen sorterar de vanligast förekommande utredda problemen 
först. Hur kategoriseringarna av problemen har gått till finns beskrivet i bilaga 1 
under rubriken "Faktorer använda som variabler i analysen".  

                                                      
48  Jag prövar den problematik som socialsekreterarna noterade i enkäten när de tog emot 

anmälan/ansökan. 

49  Några av dessa problem har slagits ihop till en problemkategori som bildar en variabel. 
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Tabell 7. Problematik i anmälan och förekomst av utredning. Antal barn med en 
viss uppgiven problematik och andel utredda i procent.  

Uppgiven problematik i anmälan Antal barn med 
viss problematik 
i anmälan 

Andel 
utredda i 
procent 

Utsatt för övergrepp 17 76,5 

Föräldrars psykiatriska problem 26 53,8 

Skolrelaterade problem 48 47,9 

Föräldrars behov av avlastning 24 45,8 

Bostadsproblem 23 39,1 

Föräldrars missbruk 23 39,1 

Barnets psykiska problem 27 37,0 

Föräldrars försummelse/vanvård 46 32,6 

Barnets asocialitet 83 31,3 

Konflikter i familjen 122 30,3 

 
 
Tabellen visar att de allra flesta barn där misstankar om övergreppsproblematik 
fanns utreddes. Det visar på en relativt stor enighet hos socialsekreterarna om 
att den anmälda problematiken uppmanar till aktivitet. Däremot tycks inte 
föräldrars psykiatriska problem vara ett riktigt lika starkt skäl för utredning. 
Drygt hälften av fallen utreddes. Förutom misstanke om övergrepp var dock 
andelen utredda barn vars föräldrar hade en psykiatrisk problematik den högsta 
jämfört med övrig anmälningsproblematik. 

Oavsett anmälningsproblematik (med undantag för övergrepp) utreddes 
mellan en tredjedel och hälften av barnen. I lägst grad utreddes barn där 
anmälan beskrev konflikter i familjen50 och barn vars föräldrar anmäldes för 
misstankar om försummelse eller vanvård, samt barn som anmäldes på grund 
av asocialitet.  

I hälften av den grupp barn vars föräldrar anmäldes för försummelse levde 
föräldrarna på socialbidrag, var arbetslösa och sjukpensionerade. Tidigare 
studier visar att bristande omsorg, försummelse och vanvård av barn är den 
problematik som anses vara närmast relaterad till fattigdom (Egelund, 1997; 
Swift, 1995).  

                                                      
50  Av de barn som beskrevs leva med våld i familjen (kvinnomisshandel, ungdomars våld 

gentemot vuxna och barn) utreddes 59 procent. 
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I en närmare granskning av skillnader mellan pojkar och flickor framgår att 
en större andel flickor än pojkar, med misstänkt problematik som föräldrars 
övergrepp, försummelse och missbruk utreddes.  

Sammanfattning  

I de fall situationen bedömdes allvarlig utreddes flickor i högre grad än pojkar, 
trots att pojkarna i högre grad än flickorna anmäldes för en mycket komplex 
problembild. Fler tonåringar jämfört med yngre barn utreddes. Särskilt 
tonårsflickor och flickor i det lägsta åldersintervallet, noll till sex år, utreddes i 
högre grad jämfört med pojkarna i samma åldersintervall.  

Fler barn till utrikes födda föräldrar och till ensamstående föräldrar utreddes 
liksom barn vars föräldrar levde på socialbidrag. Andelen barn som utreddes är 
ungefär lika stor för dem som varit aktuella tidigare, jämfört med dem som fick 
kontakt med socialtjänsten för första gången.  

I granskningen av vilken typ av problematik som ledde till utredning verkar 
skyddsaspekterna slå igenom. För barn som misstänks vara utsatta för 
misshandel och övergrepp bedömdes risken som högst, jämfört med all annan 
problematik. Barn som enbart anmäldes för försummelse/vanvård utreddes 
inte i lika hög grad. Mer än dubbelt så många barn - flertalet pojkar, som 
misstänktes ha föräldrar som försummar eller vanvårdar dem anmäldes, jämfört 
med barn med misstänkt övergreppsproblematik.  

Knappt hälften av barnen som anmäldes för skolrelaterade problem 
utreddes. Skolan är den samhällsinstans som, förutom polisen, anmälde flest 
barn. Av dessa var pojkar och barn med utrikes bakgrund överrepresenterade. 
Barnens eget beteende som kriminalitet, våld och missbruk (asocialitet) 
utreddes i låg grad. Det är något överraskande med tanke på att forskning visar 
att en stor riskgrupp för framtida asocialitet är kriminalitet hos yngre barn 
(Rydén-Lodi, Stattin, af  Klinteberg, 2005).  

Skillnader mellan kontoren  

Genomgående utreddes barn som aktualiserades vid det integrerade kontoret i 
högre grad, oavsett om det var en anmälan eller en ansökan.  

I en närmare granskning framkommer att andelen barn som varit aktuella 
tidigare i högre grad anmäldes till det specialiserade kontoret. I en knapp 
tredjedel av fallen utreddes de. Vid det integrerade kontoret var andelen barn 
som varit aktuella tidigare lägre, men de utreddes i drygt hälften av fallen.  

Barn som anmäldes på grund av misstankar om övergrepp var mer än 
dubbelt så många vid det specialiserade kontoret, men fler av barnen med den 
problematiken utreddes vid det integrerade kontoret. Samma sak gällde för 
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barnen anmälda för föräldrars försummelse/vanvård. Fler utreddes vid det 
integrerade kontoret jämfört med det specialiserade kontoret. Anmälningar om 
föräldrars missbruk51, behov av avlastning, bostadsproblem och barnets egna 
psykiska problem var färre vid det integrerade kontoret, men utreddes i högre 
grad än vid det specialiserade kontoret.  

Vid det integrerade kontoret utreddes alla barn vars föräldrar uppgavs ha 
psykiatriska problem, jämfört med en fjärdedel av barnen vid det specialiserade 
kontoret. Skillnaden i antal anmälda barn vars föräldrar uppgavs ha psykiatriska 
problem var i absoluta tal inte särskilt stor mellan de båda kontoren.52  

Mer än dubbelt så många unga med kriminalitets- och missbruksproblem 
anmäldes vid det specialiserade kontoret. En inte ovanlig åtgärd vid det 
specialiserade kontoret var att hänvisa föräldrar och unga till resursenheten för 
samtal. En betydligt högre andel av barn med denna problematik utreddes vid 
det integrerade kontoret, men skillnaden i andelen utredda var inte lika stor som 
för utredningar föranledda av annan problematik.  

Tre fjärdedelar av barnen som uppgavs ha skolrelaterade problem utreddes 
vid det integrerade kontoret, jämfört med en tredjedel av barnen vid det 
specialiserade kontoret. Resursenheten vid det specialiserade kontoret tog emot 
många barn med skolrelaterade problem, vilket kan ha att göra med att många 
av ansökningarna från föräldrar gick via skolan. Skolorna i stadsdelen tycks 
rekommendera/uppmana föräldrar att vända sig direkt till resursenheten och 
många ansökningar dit var initierade av skolan. Man kan anta att det faktum att 
resursenheten fanns i stadsdelen underlättar för såväl skola som utrednings-
grupp, som kunde hänvisa dit. 

Att fler barn med skolrelaterade problem anmäldes och utreddes vid det 
integrerade kontoret skulle kunna tyda på upparbetade kanaler mellan 
socialtjänst och skola och att ett förtroende skapats dem mellan. En särskild 
skolstödsenhet, kopplad till skolan i området, arbetade nära socialtjänsten efter 
vad som uppgavs vara en engelsk modell för samarbete mellan skola och 
socialtjänst.  

                                                      
51  Vid det specialiserade kontoret kom det in anmälningar/ansökningar på nitton barn vars 

föräldrar uppgavs missbruka, fem gånger så många barn som vid det integrerade kontoret 
och av dem utreddes fem barn, det vill säga en fjärdedel. 

52  Vid det specialiserade kontoret var det femton barn och vid det integrerade kontoret elva 
barn. Andelen barn med föräldrar som hade psykiatriska problem, i förhållande till det totala 
antalet barn, var hög vid det integrerade kontoret. 
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Jämförelse av första bedömning och utfall 

I granskningen av sorteringsarbetet visar det sig hur de beslut som fattas 
inledningsvis får olika konsekvenser för barnen och deras föräldrar. Tidigare 
forskning har visat (Munro, 1999; Sundell, 1999) att bedömningar som görs i ett 
tidigt skede också ligger till grund för det slutgiltiga beslutet (’confirmation 
bias’). Därför granskade jag vilka bedömningar socialsekreterarna gjorde i ett 
tidigt skede och undersökte sedan vad barnen och deras familjer fick för slags 
kontakt med socialtjänsten.  

Som tidigare beskrivits bedömdes nästan hälften av barnen vara allvarliga 
fall, men endast hälften av dessa utreddes. Vad händer mellan det att 
informationen når socialsekreteraren fram till beslut om vad som ska ske med 
barnet/familjen?  

I följande schema förs barnen in utifrån den mottagande socialsekreterarens 
första bedömning om vad som ska ske med anmälan/ansökan och jämförs med 
vad som sedan skedde. 

Tabell 8. Socialsekreterarens första bedömning om vad som ska ske med 
anmälan/ansökan och det slutgiltiga beslutet räknat på antal barn (n=260) 

 Första bedömning 
om vad som ska 
ske  

Det som faktiskt sker 

Beslut om insats/åtgärd 106 53 

Ett personligt samtal eller 1-2 tel. 
samtal m. den anmälde 

113 81 

Sannolikt ingenting 40 61 (avslutas direkt) 

Tre el. fler samtal på 
resursenheten  

 
0 

 
39 

Utredning avslutad utan beslut 
om insats/åtgärd 

0 26 

Beslut om tvångsåtgärd 1 253 

Totalt 260 260 

 
I det inledande skedet bedömdes knappt hälften (106 av 260 barn) ha behov av 
någon form av insats/åtgärd, men en femtedel av de 260 fick det. För de barn 
som i den första bedömningen ansågs ha behov av en insats/åtgärd förefaller 

                                                      
53  De två barn som omhändertogs utifrån LVU (tvång) ingår i de 53 barn som fick en insats. 

Det är inte samma barn som bedömdes behöva det i en första bedömning. 



Att sortera barnavårdsanmälningar 

99 

det som om barnen levde i svåra situationer. Det är beskrivningar av våld och 
missbruk i familjen och om våldsamma, hotfulla och kriminella unga, om unga 
som slutat gå i skolan, rymt hemifrån eller inte ville bo hos någon av sina 
föräldrar. För ett fåtal barn inleddes utredning redan i samband med anmälan. 
Typiskt för dessa fall är att anmälan handlar om misstänkta övergrepp, våld i 
familjen eller föräldrars psykiatriska problem. 

Det var också fler socialsekreterare som i det inledande skedet bedömde att 
de skulle gå vidare med ärendet, genom ett personligt besök eller 
telefonkontakt, än vad som senare blev fallet. En dryg tredjedel fick träffa en 
socialsekreterare vid ett tillfälle eller fick några telefonkontakter. Det var 
framförallt föräldrar till barn, där det kom in polisanmälningar om barnens 
asocialitet eller vid anmälningar/ansökningar om konflikter i familjen.  

Fler fall än vad socialsekreterarna bedömde, efter att ha tagit emot anmälan, 
avslutades direkt, utan att någon kontakt togs med den/dem anmälan berörde.54 
I den första bedömningen trodde socialsekreterarna att 40 av anmälningarna 
skulle komma att avslutas direkt. Det visar sig bli 61 anmälningar, en knapp 
fjärdedel av alla. Ofta togs en kontakt med anmälaren och bedömning gjordes 
att det inte var nödvändigt att gå vidare. Ibland skickades brev hem till familjen 
om att information kommit in till kontoret och i vissa fall hänvisades familjen 
vidare till andra instanser eller enheter inom kontoret. För dessa familjer blev 
det ingen kontakt alls från Barn- och familjeenhetens sida. En vanlig 
problematik, i de anmälningar som avslutades direkt, var försummelse/vanvård. 
En annan var konflikter, dels mellan föräldrar och dels mellan barn och 
föräldrar, men där det inte framkom något om våld i familjen.  

Om kontakten fortsatte i dessa fall, var det inte ovanligt att information om 
våld framkom i ett senare skede. Det ledde i regel till utredning. När våld i 
familjen uppgavs i anmälan, som exempelvis vid kvinnomisshandel, utreddes 
drygt hälften av barnen. Något som skulle kunna tyda på att risk bedöms 
utifrån påtagliga och dramatiska händelser, snarare än när anmälningarna 
beskriver brister i omsorgen, försummelse eller konflikter som inte utmynnar i 
våld och som sker i ’det tysta’. Den första bedömningen avgör om kontakten 
ska fortsätta och blir därför viktig för barns möjligheter att träffa en 
socialsekreterare som vill undersöka vidare. För de flesta blev så inte fallet. Av 
de föräldrar som fick ett personligt samtal, eller en till två telefonkontakter, eller 
ingen kontakt alls, hänvisades många till annan instans (muntligt eller 
brevledes). Exempel på instanser de hänvisades till var BUP och familje-
rådgivning eller någon annan del av socialtjänsten, till exempel ekonomienhet 
eller familjerätt. Vid det specialiserade kontoret var det vanligt med 
                                                      
54  Socialsekreterarna fick i enkäten göra en första bedömning om vad de trodde att de skulle 

komma att göra i ärendet. De kunde svara; 1. Sannolikt ingenting. Avslutas utan någon form 
av kontakt/åtgärd. 2. Träffas för ett samtal. 3. Redan nu är det tydligt att någon form av 
tvångsåtgärd sannolikt kommer att behövas. 4. Redan nu är det tydligt att någon form av 
bistånd/insats/stöd sannolikt kommer att erbjudas. 
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hänvisningar till resursenheten. Vid det specialiserade kontoret kunde en första 
granskning ske antingen vid utredningsenheten, som hänvisade vidare till 
resursenheten eller vid resursenheten för de föräldrar som ansökte direkt dit. 

Dessa förhandsbedömningar, som innebar att kontakten med den 
anmälan/ansökan gällde avslutades, skedde alltså i 70 procent av fallen. 
Förhandsbedömningar gjordes även i de fall som utreddes. Hur många gånger 
socialsekreterarna träffade familjerna innan utredning inleddes varierade något. 
Ibland dröjde det innan kontakt togs med familjen, men det vanligaste var att 
kontakt togs inom två veckor. Beslutet om att inleda utredning togs för det 
mesta efter en personlig kontakt med en eller båda föräldrar. 

 En sjättedel av barnens föräldrar fick tre eller fler stödsamtal på 
resursenheten, vid det specialiserade kontoret. För flertalet av barnen föregicks 
dessa samtal inte av en utredning. Stödsamtal erbjöds i hög grad för de föräldrar 
vars barn i anmälan/ansökan beskrevs ha ’konflikter i familjen’.  

Cirka en tiondel av barnen utreddes utan att någon insats föreslogs och det 
handlade framförallt om anmälningar där barn och föräldrar misstänktes 
missbruka. 

Tvångsåtgärder (LVU-omhändertagande och placering med stöd av LVU) 
bedömdes nödvändiga i ett inledande skede för ett enda barn. Ärendet ledde 
vidare till utredning, och avslutades utan insats. Pojken, som var tretton år hade 
en neuropsykiatrisk diagnos, var våldsam samt vägrade gå i skolan. I de två 
ärenden, som avslutades med placeringar med stöd av LVU, gjorde 
socialsekreterarna en första bedömning, att en insats sannolikt skulle erbjudas, 
men tvång bedömdes inte nödvändigt. I det ena fallet handlade det om en 
tolvårig pojke som vägrade gå i skolan och misstankar fanns om missbruk. I det 
andra fallet handlade det om en tolvårig pojke som kidnappats och utsatts för 
psykiska övergrepp och hot från sin far.  

Sammanfattning och diskussion 

Ibland är det en lång process från anmälan till beslut om insats/åtgärd. I den 
del som föregår beslutet att inleda utredning, en fas som vanligtvis kallas 
”avvaktar” eller ”förhandsbedömer”, har socialsekreterarna oftast kontakt med 
en eller båda föräldrar och ibland med barnet. I många fall verkar inte den 
första bedömningen sammanfalla med den slutliga. Det tycks istället vara så att 
man inledningsvis vill gå vidare och ta reda på mer än vad som sedan blir fallet. 
Det samtal/telefonkontakt som en knapp tredjedel av barnens föräldrar/er får 
med en socialsekreterare skulle kunna betraktas som en förhandsbedömning, 
som inte leder vidare till utredning. På båda kontoren är arbetsledaren med i 
slutbedömningen om vilka barn som ska utredas och få insatser. Man kan anta 
att de ibland gör andra övervägningar än socialsekreterarna, bedömningar som 
vägs in när beslut tas om att inleda utredning.  
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Resultat från en studie av Sundell & Karlsson (1999) visar att 
socialsekreterare håller fast vid de insatser som de bestämt sig för i ett tidigt 
skede. Det blir de insatser som man fattar beslut om. Enligt författarna skulle 
det vara ett tecken på en slags beslutsrationalitet i bedömnings- och 
utredningsarbetet, som går ut på att få bekräftat det som uppmärksammas tidigt 
i ett ärendes handläggning. I beskrivningar av hur utredningar bedrivs pekas på 
att socialsekreterare inte i tillräckligt hög grad är öppna för att omvärdera sina 
intryck och pröva olika hypoteser (Sundell et al., 2007). I föreliggande studie 
kan dessa resultat inte bekräftas. Det är tvärtom så att socialsekreterarnas 
bedömningar tidigt i processen, till stor del inte får genomslag i 
slutbedömningen. För över hälften av alla barn som aktualiserades skedde 
ingenting trots att betydligt fler socialsekreterare, som tog emot 
anmälan/ansökan i inledningsskedet, bedömde att det troligtvis behövdes 
någon form av insats. I den slutliga bedömningen kom drygt två tredjedelar av 
barnen inte att utredas. I de fall socialsekreterare föreslog utredning i ett tidigt 
skede, och utredningen genomfördes, handlade det framförallt om misshandel 
och övergrepp och om flickor.  

För att få en fördjupad förståelse för vad detta kan handla om blir viktiga 
frågor som jag kommer att ställa till det kvalitativa materialet följande: 

 
• Kan man utifrån socialsekreterarnas resonemang om skälen för sina 

bedömningar och beslut i de olika leden upptäcka förändringar över 
tid?  

• Hur ska man förstå att kön och viss sorts problematik tycks spela roll 
för om utredning inleds eller ej? 
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Faktorer som kan ha samband med att 
utredning inleds  

Få av de barn som det kom in en anmälan eller ansökan om utreddes. I 
slutändan utreddes trettio procent av barnen. Av de barn, som av 
socialsekreterarna bedömdes som allvarliga fall i inledningsskedet, utreddes 
cirka hälften. Det tyder på att socialsekreteraren inledningsvis bedömer, att 
betydligt fler av barnen än de som sedan utreddes, var i en sådan situation att 
utredning och insats var en trolig fortsättning.  

Följande analys är ett försök att pröva flera faktorer samtidigt för att 
undersöka vilka som möjligen kan påverka inledning av utredning om ett barn. 
En mängd olika faktorer påverkar socialsekreterarnas beslut och allt går inte att 
fånga i en statistisk analys. Sambandsstrukturen är komplex och modellen visar 
på några faktorer som kan ha betydelse för beslutet att inleda utredning. Jag har 
använt mig av en logistisk regressionsanalys eftersom den beroende variabeln 
’inledning av utredning’ är kategorisk (Pallant, 2007; Edling & Hedström, 2003; 
Bryman & Cramer, 2001; Schroeder et al 1986). I en logistisk regressionsanalys 
kan varje enskild faktors samband med inledd utredning undersökas, samtidigt 
som man har kontroll för övriga faktorer. Analysen görs som ett led i ett 
prövande resonemang om beslutsgrunder.  

Bakgrundsfaktorerna, det vill säga de oberoende variabler som har prövats, 
har valts utifrån principen att möjliggöra en prövning av hur olika aspekter av 
utsatthet har samband med graden av insortering/inledande av utredning (se 
bilaga 1. Faktorer använda som variabler i analyser). Det som prövas är faktorer 
som kan anses viktiga i en bedömningssituation. Den oberoende variabeln 
’kontor’ används som en kontrollvariabel och har tagits med utifrån ett 
antagande om att skillnader i bedömningar förekommer mellan kontoren. De 
anmälningskällor som prövas är anmälningar från skola, sjukvård, socialtjänst, 
BUP, anmälningar från polisen, anmälningar och ansökningar från privat-
personer.55 Anmälningar från polisen prövas som en enskild variabel, då de 
utreddes i lägre grad jämfört med anmälningar från andra myndigheter.56 

                                                      
55  I analysen tas inte problemvariablerna asocialitet och skolproblem med eftersom risk för 

multikollinearitet mellan variablerna asocialitet och polisanmälningar samt skolproblem och 
skolanmälningar föreligger. Problemvariabeln barns missbruk fördes istället in.  

56  Sju av polisanmälningarna var yttranden som socialsekreterarna måste skriva på grund av 
att brottet bedömts som grovt av åklagare. De är att betrakta som utredningar som inte 
kan undvikas. Ett yttrande ledde till beslut om insats.  
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I en logistisk regression antar den beroende variabeln i analysen två värden; i 
det här fallet - att inleda utredning/ej inleda utredning. Varje oberoende variabel 
ges en referenskategori. Referenskategorin ges värdet ett och övriga kategorier i 
variabeln jämförs med denna. En så kallad oddskvot visar oddset, eller chansen, 
att till exempel en flicka utreds jämfört med referenskategorin pojke. Oddset 
för pojkar i referenskategorin sätts till ett och chansen för flickor relateras till 
detta värde. För variabeln som anger problem relateras varje enskilt problem till 
referenskategorin ’de som inte har problematiken ifråga’. Referenskategorin 
sätts till ett. Det innebär exempelvis att oddset, eller chansen, för barn med 
övergreppsproblematik att utredas relateras till referenskategorin ’barn som inte 
har övergreppsproblematik’. Variablerna ’kön’, ’problemkomplexitet’, 
’förekomst av problematik’ och ’kontor’ kan bara anta två värden - antingen 
flicka eller pojke, tre till fler problem eller färre, förekomst av problemet eller ej 
samt specialiserat eller integrerat kontor. Variabeln ålder har delats in i tre olika 
ålderskategorier där referenskategorin är barn 0-6 år.  

Bakgrundsvariablerna etnicitet, familjesammansättning, föräldrars 
försörjning och tidigare aktualitet prövas inte i denna analys då jag finner det 
värdefullt att räkna på det totala antalet (260) anmälda barn. Svaren på dessa 
frågor gav en lägre svarsfrekvens.  

Av tabell 9 framgår att variabeln anmäld problematik är en betydelsefull 
faktor för utredning. Sannolikheten var betydligt högre att anmälningar om 
misstänkta övergrepp på barn (misshandel och sexuella övergrepp) utreds, 
jämfört med anmälningar om annan problematik. Variabeln övergrepp visar det 
kraftfullaste självständiga statistiska sambandet med inledning av utredning.57  
Utifrån lagens skrivningar om att barn bör utredas, om de löper risk för att 
utvecklas ogynnsamt, är det rimligt att information som rör misstankar om 
misshandel och övergrepp utreds i hög grad. Man kan anta att i en bedömning 
av om ett ärende ska utredas, träder vissa aspekter av anmälan fram som skulle 
kunna betraktas som allvars- eller ’riskmarkörer’. Analysen visar att det är en 
speciell typ av problematik som får denna allvarsstämpel. När det gäller 
lagstiftningens intentioner är det skyddsaspekten som betonas. De barn där 
misstankar om misshandel och övergrepp beskrivs i anmälan kan också 
beskrivas som barn som löper påtaglig risk att fara illa, ’barn i fara’. Majoriteten 
av dessa utreds.  

 

                                                      
57  Analysen visar överlag breda konfidensintervall, vilket gör att resultaten bör tolkas med 

försiktighet. Det breda intervallet för variabeln övergrepp kan bero på att det är få barn som 
anmäls med den misstänkta problematiken.  
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Tabell 9. Variabler relaterade till ’inleder utredning’. Logistisk regression. 
Oddskvoter och signifikansvärden (n=260).  

Variabel Oddskvot   P Konfidensintervall 95 % 

Kön  0,002  
Pojke 1   
flicka  3,0    1,490 - 6,233 

    
Ålder  0,459  
0-6 1   
7-12 0,8 0,686  0,282 - 2,298 
13-19 1,4 0,533  0,492 - 3,929 

    
Problemkomplexitet  0,080  
< 3 problem 1   
> 3 problem 2,4   0,899 - 6,541 

    
Anmälningskälla  0,000  
Privatpersoner 1   
Polisen 1,8 0,179  0,756 - 4,512 
Övriga myndigheter 7,0 0,000  2,993 - 16,538 

    
Anmäld problematik    
Föräldrars försummelse 0,8 0,584  0,267 - 2,105 
Föräldrars psyk. problem 1,7 0,330  0,570 - 5,318 
Föräldrars behov av avlastn. 5,5 0,005  1,693 - 17,783 
Föräldrars missbruk 1,1 0,842  0,334 - 3,842 
Utsatt för övergrepp  17,3 0,000  4,124 - 72,579 
Barns missbruk 1,7 0,378  0,534 - 5,223 
Barns psyk. problem 1,0 0,985  0,353 - 2,780 
Konflikter i familjen 0,6 0,242  0,263 - 1,400 
Bostadsproblem 1,7 0,353  0,568 - 4,879 

    
Kontor  0,001  
Specialiserat kontor  1   
Integrerat kontor  3,7   1,757 - 7,841 
R² = 0,411 
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En ytterligare riskmarkör tycks vara om barnet är en flicka med ökad 
sannolikhet för att en utredning inleds, vilket skulle kunna tyda på att 
skyddsaspekten tillämpas i högre grad på flickor. Däremot tycks ålder inte spela 
någon enskild roll för utredning. Ett något förvånande resultat då ålder är en 
faktor som skulle kunna ha betydelse, utifrån tanken om att ju yngre barn är 
desto skyddslösare är de.  

Problematiken ’föräldrars behov av avlastning’ visar sig vara en faktor som 
har samband med utredning. I den bivariata analysen utreds under hälften av de 
barn vars föräldrar beskrivs ha behov av avlastning. Men när flera andra 
faktorer prövas tillsammans visar sig avlastningsbehov vara en betydelsefull 
faktor för utredning. Som problemkategori skiljer den sig från de andra, genom 
att det i huvudsak är en service, som föräldrar ansöker om. Att problematiken 
utreds kan ses som ett uttryck för att de som söker får sitt behov prövat. Ett 
annat skäl till utredning kan vara att en ansökan från en förälder betraktas som 
uttryck för en dold problematik som socialtjänstens behöver utreda. Dessa 
föräldrar tycks vara en utsatt grupp. Av dem som utreds har påfallande många 
en komplex problematik.  

Att inte fler typer av problem ger behörighet till en närmare undersökning, 
för eventuella insatser/åtgärder är resultat som förvånar.  

En tänkbar orsak till att anmälningar om föräldrars försummelse/vanvård 
inte utreds i samma utsträckning som annan problematik, kan vara att 
problemet är mångtydigt och mer komplext än övergrepp. Det kan inte lika 
tydligt kopplas till symtom eller synbara skador hos barnen. I socialsekre-
terarnas beskrivningar av dessa barn används också ’brister i omsorgen’. En 
term som finns i lagens skrivningar om riskfyllda situationer för barn. Dessa 
situationer tycks dock inte socialsekreterarna bedöma som lika riskfyllda som 
misshandel och övergrepp. I en närmare granskning visar det sig, att av de barn 
som har en sammansatt problematik, och som har föräldrar med psykiatriska 
problem, har mer än hälften också anmälts för försummelse/vanvård. Resul-
taten tyder på att kategorin blir en riskmarkör först när den ställs samman med 
föräldrarnas psykiska hälsa.  

Variabeln ’konflikter i familjen’ är en bred variabel som innehåller olika slags 
problem (se bilaga 1). Det kan handla om allt från relationsproblem mellan 
föräldrar och mellan föräldrar och barn, där inget tyder på att våld förekommer 
i familjen, till betydligt allvarligare problem, med våld i familjen. Variationen i 
bedömningarna kan därför antas vara stora och skulle kunna vara ett skäl till att 
variabeln inte blir en betydelsefull faktor.  

Anmälningar som kommer från en myndighet, dock ej polisen, visar sig vara 
en betydelsefull faktor för inledning av utredning. Detta kan tyda på en större 
tillit till den information som kommer från professionella anmälare. Den 
information som anmälningar och ansökningar från privatpersoner förmedlar, 
tycks inte värderas på samma sätt.  
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Till skillnad från ’barn i fara’, om man med det menar misshandlade barn, 
prioriteras inte ’de farliga barnen’, vilket visar sig i att något samband mellan 
utredning och barn som anmäls av polisen inte förekommer. Man kan tänka sig 
att bristen på samband i fråga om polisanmälningar och utredning kan ha att 
göra med den rutinmässiga hantering, som sker från polisen sida, när det finns 
misstankar om brott. Polisen gör inte någon egen bedömning av den unges 
situation, vilket innebär att anmälningarna som går vidare till socialtjänsten i 
princip kan handla om allt från snatteri till grova rån. Dock anmäls få unga för 
snatteri (en knapp fjärdedel av alla brott), jämfört med de grövre brotten som 
stöld, vandalisering, rån, hot och våld. Problematiken asocialitet, där barns 
kriminalitet ingår, har inte prövats på grund av risken för samvariation med 
anmälningskälla. Men majoriteten av polisanmälningarna består av ungas brott, 
våld och missbruk.  

Värt att notera är skillnaderna mellan kontoren i fråga om problem som i 
anmälan/ansökan kategoriseras som ’behov av avlastning’ Vid det 
specialiserade kontoret är majoriteten av dem ansökningar från föräldrar och 
närstående (18 av 22). Under hälften av ansökningarna (40 procent) utreds. Av 
de fyra anmälningarna kommer tre från skolan och en från polisen. Tre av dem 
utreds. Till det integrerade kontoret ansöker en familj om avlastning och en 
anmäls av skolan. Båda familjerna utreds.58 

Sammantaget visar den logistiska regressionen att endast vissa faktorer får 
betydelse vid inledning av utredning: 

 
• Övergreppsproblematik 
• Anmälningskälla 
• Föräldrars behov av avlastning 
• Barnets kön 
• Var barnet anmäls  

 
Varken barnets ålder, problemkomplexitet eller den problematik, förutom 
övergrepp, som uppgivits i anmälan/ansökan, till exempel föräldrars 
psykiatriska problem, får något genomslag. Detta trots att tidigare analyser visar 
att en högre procentandel barn med föräldrar som har psykiatriska problem 
utreds. En regressionsanalys där resursenheten inte är med har prövats med 
samma oberoende variabler som i den ovanstående analysen. Faktorn ’kontor’ 
blev trots detta signifikant om än med lägre oddskvot. 

                                                      
58  En separat analys gjordes där enbart anmälda barn togs med. Barn som det kommit in 

ansökningar om togs inte med i analysen, i syfte att se om några skillnader visade sig. En 
väsentlig skillnad framkom. Faktorn ’behov av avlastning’ visade inte samband med 
utredning, något som inte förvånar då den problematiken är mer typisk för ansökningar än 
för anmälningar.  
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Regressionsanalyser gjordes också för respektive kontor. Det övergripande 
mönstret är detsamma.59 Vid det integrerade kontoret är den enda problematik 
som visar ett högre odds för utredning ’föräldrars psykiatriska problem’. 
Faktorn ’barn utsatta för övergrepp’ kunde inte prövas då antalet var för litet. 
Vid det specialiserade kontoret framstår ’övergrepp’ som den viktigaste faktorn. 
Föräldrars ’behov av avlastning’ är också en signifikant faktor.  

Flickor och pojkar 

I bedömningar om vilka barn som ska utredas eller inte utredas visar sig kön 
vara en viktig faktor. Jag kommer här att gå in lite närmre på detta, utifrån 
resultatet av ett antal separata analyser på flickor respektive pojkar. Analyserna 
har kopplats till problematik.  

Flickor bedömdes i högre grad än pojkar vara i behov av utredning. Det 
skulle kunna tyda på att flickor betraktas som extra skyddslösa jämfört med 
pojkar. Detta bekräftas i separata analyser gjorda på flickor respektive pojkar. De 
visar att andelen flickor som utreddes och som misstänktes vara utsatta för 
övergrepp, föräldrars försummelse och föräldrars missbruk samt misstänktes ha 
egna missbruks- och psykiska problem, var högre jämfört med andelen pojkar 
med samma problematik. 

Betydligt fler pojkar anmäldes och utreddes i absoluta tal och de anmäldes 
också i betydligt högre grad för många problem (tre eller fler problem) jämfört 
med flickorna. I den logistiska analysen går det att kontrollera för ’många 
problem’. Variabeln visar sig inte betydelsefull när andra faktorer prövas. Det 
verkar därför som det inte är problemkomplexiteten som avgör att flickornas 
situation bedöms som mer riskfylld än pojkarnas (såvitt data visar). I en 
närmare granskning av data om de barn som anmäldes för ’hot och våld mot 
andra’ görs en jämförelse med de barn där anmälan handlade om ’konflikter i 
familjen’. Majoriteten av de barn som anmäldes för ’hot och våld’ var pojkar. 
Endast en tredjedel av dem utreddes. Anmälningar om ’konflikter i familjen’ 
rörde även många flickor. Andelen flickor med denna problematik utreddes i 
högre grad än pojkarna.  

Sammanfattning med kommentarer  

Sannolikheten för att en utredning ska inledas är betydligt högre för de barn 
som anmäls på grund av misstankar om misshandel och övergrepp jämfört med 
annan problematik. I lagstiftningens intentioner betonas skyddsaspekten, det 
vill säga myndighetens skyldighet att skydda barn. Misshandel och övergrepp 
tas upp som exempel på risksituationer, där skydd av barn kan bli aktuellt. 

                                                      
59  Modellerna försvagas i vissa stycken på grund av lägre statistisk power. 
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Detta gäller särskilt i tvångslagstiftningen; lagen om vård av unga (LVU). Det 
avspeglas också i socialsekreterarnas bedömningar. Däremot tycks risken för de 
barn som anmäls på grund av föräldrars försummelse och vanvård inte 
bedömas som lika stor, få av dessa barn utreds. Problem med större sannolikhet 
för utredning är dels problem definierade utifrån ett snävt skyddsperspektiv, 
dels problem som kan sägas definieras utifrån ett tydligt stödperspektiv. I 
analyserna visas att problemkategorin ’behov av avlastning’ ger en ökad 
sannolikhet för utredning och insats. Här märks den svenska modellens 
välfärdsorientering. Modellen gör det möjligt att i preventivt syfte ge stöd och 
service till föräldrar och barn och inte bara till de barn som är i behov av skydd.  

Sannolikheten är större att anmälningar från professionella kommer att 
utredas än anmälningar från privatpersoner. Det tyder på att det finns en 
skillnad i hur anmälarnas tillförlitlighet värderas. Representanter för 
myndigheter bedöms uppenbarligen som mer trovärdiga än privatpersoner.  

Sannolikheten att det integrerade kontoret i högre utsträckning än det 
specialiserade kontoret kommer att inleda en utredning, visar att 
bedömningarna också påverkas av andra faktorer än de som kan kopplas till 
barnet och föräldrarnas situation och varifrån anmälan kommer.  

Barnets ålder tycks inte betraktas som en riskmarkör för inledning av 
utredning, utan snarare verkar risk kopplas till kön. Att sannolikheten att 
utredas är högre för flickor än för pojkar skulle kunna tyda på att flickors och 
pojkars riskabla beteenden eller situationer bedöms olika och att flickor i högre 
grad kommer att betraktas som ’barnet i fara’ (Egelund, 1997; Donzelot 1997).  

När flera faktorer som bedöms viktiga för utfallet att inleda utredning, 
prövas tillsammans, kommer barnets kön att framstå som en viktig 
insorteringsfaktor. I ljuset av att verksamheten i så hög grad omfattar 
tonårspojkar och att inget tyder på att problematiken i anmälningarna om 
flickor var mer komplex, kan man undra över skälen för bedömningarna.  

Vilka barn får insatser? 
 
Vi är nu nere i trattens nedre del och i det följande kommer en karakteristik 
göras av de barn som beviljades insatser eller där beslut om åtgärd fattades. 
Typen av insatser och åtgärder beskrivs också. Analyser görs av samband 
mellan anmälda barn och insatser för att se om några faktorer spelar större roll 
än andra. Jag har också velat undersöka om det förekommer skillnader i vilka 
barn som utreds jämfört med dem som får insatser.  

Av alla barn som det inkom en anmälan/ansökan om fick 20 procent en 
insats/åtgärd. Av de barn som utreddes fick två tredjedelar (67 procent) av 
barnen en insats/åtgärd (53 barn av 79).  
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Barnens levnadsvillkor 

En granskning genomfördes av hur stor andel av de anmälda barnen, kopplade 
till barnens kön, ålder, levnadsvillkor, problemkomplexitet och tidigare 
aktualitet det beslutades om en insats/åtgärd för.60  

Tabell 10. Andel anmälda barn för vilka insats/åtgärd beslutas om i relation till 
bakgrundsfaktorer hos barnen. Procent (n=260).  

Barn som blir anmälda Procent 
insats/åtgärd 

P 

Kön  
Pojkar 
Flickor 

 
19 
23 

n.s. 

Ålder  
0-6 
7-12 
13-17 
18-19 

 
17 
18 
27 
10 

 
n.s. 
n.s. 

0,036 
n.s. 

Etnicitet n=220 
Svenskfödda föräldrar 
Utrikes födda föräldrar 

 
18 
29 

0,066 

Familjesammansättning n=235 
Sammanboende föräldrar 
Ensamstående föräldrar61 

 
13 
25 

0,064 

Föräldrars försörjning62 n=213 
Förvärvsarbetande föräldrar 
Ej förvärvsarbetande föräldrar 

 
22 
27 

n.s. 

Problemkomplexitet 
< 3 problem 
> 3 problem 

 
14 
39 

0,000 

Tidigare aktuell n=203 
Nej 
Ja 

 
24 
25 

n.s. 

 

                                                      
60  Om andelen barn räknas på dem för vilka det beslutas om en insats/åtgärd blir andelen barn 

med utrikes födda föräldrar 64 procent, andelen barn med ensamstående föräldrar 87 procent 
och andelen barn med föräldrar utan förvärvsarbete 62 procent. Andelen barn med tre eller 
fler problem blir 47 procent och andelen barn som varit aktuella tidigare blir 38 procent. 

61  Barn som bor med ensamstående mor, ensamstående far, växelvis boende (13 procent), 
flyktingförläggning, annat boende, familjehem, pojkvän (3 procent). 

62 I variabeln ingår kategorierna: huvudsakligen självförsörjande genom eget arbete, försörjning 
genom överföringsinkomster, delvis socialbidrag, huvudsakligen socialbidrag. 
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I en jämförelse med samma granskning för vilka barn som utreddes (se tabell 6) 
framstår den stora skillnaden i att barns ålder och bakgrund tycks spela roll i 
fråga om vilka som gavs insatser. Andelen barn för vilka beslut fattades om en 
insats var signifikant högre i åldersintervallet tretton till och med sjutton år, 
jämfört med barnen i de yngre och äldre åldersintervallen. Signifikanta 
skillnader visade sig för barn som bodde med ensamstående och utrikes födda 
föräldrar, som i högre grad fick insatser, jämfört med barn till sammanboende 
och svenskfödda föräldrar. Andelen barn vars föräldrar inte försörjde sig 
genom eget arbete var högre, jämfört med de barn vars föräldrar hade ett 
arbete. Skillnaden är dock inte signifikant. Motsatsen visade sig vid utredning 
och säger något om att de familjer som insatser beslutas för var en mer utsatt 
grupp än de som utreddes.63  

Faktorer som kan ha samband med beslut om 
insats/åtgärd 

Liksom i de tidigare analyserna prövas flera faktorer samtidigt i en multivariat 
regressionsanalys för att få fram samband med beslutad insats/åtgärd. Valet, att 
utgå från det totala antalet barn som anmäls (260) och inte från dem som utreds 
(79), har att göra med mitt intresse för vilka anmälningar och ansökningar som i 
slutändan åtgärdas inom den sociala barnavården.64  
I trattens nedre del tycks faktorer som kan betecknas som mer 
’välfärdsorienterade’, det vill säga problem som i högre grad kan länkas till 
brister i välfärden och inte enbart till föräldrars övergrepp, öka sannolikheten 
för vilka barn som gavs en insats/åtgärd. 
 

                                                      
63  I en logistisk analys där enbart de barn som utreddes ingick prövades de socioekonomiska 

bakgrundsvariablerna: hushållstyp, föräldrars försörjning och etnicitet. Föräldrar utan 
försörjning genom eget arbete visade sig då bli en faktor som hade samband med beslut om 
insats/åtgärd, i betydligt högre grad än om föräldrar hade ett arbete. Det tycks inte spela 
någon enskild roll om barnet bodde med en ensamstående mor, om man samtidigt prövar 
försörjningsfaktorn. Om försörjningsvariabeln inte tas med ger faktorn ensamstående mor 
dock utslag. Det innebär att det är fattigdomen och inte att leva med en förälder som är den 
utslagsgivande faktorn. Att leva med utrikes födda föräldrar visade inga signifikanta samband 
med insats, när andra faktorer prövades samtidigt. 

64  Liksom i den logistiska regressionen om utredning har jag prövat att göra analysen med 
enbart anmälningar. Jag har inte funnit andra skillnader än att problematiken behov av 
avlastning inte blev signifikant, vilket är naturligt då anmälningar med den problematiken var 
få. Detsamma gällde även för analysen om utredning. 
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Tabell 11. Variabler relaterade till beslutad insats/åtgärd. Logistisk regression. 
Oddskvoter och signifikansvärden (n=260)     

Variabel Oddskvot  P Konfidensintervall 95% 

Kön  
pojke 
flicka 

  
1 
2,2 

 
 
0,068 

 
 
 0,946  -  4,925 

 
Ålder 

   

0-6 1 0,437   

7-12 0,6 0,372  0,177  -  1,911 

13-20 1,0 0,931  0,342  -  3,231 

    

Problemkomplexitet    
< 3 problem 1   
> 3 problem 3,0 0,048  1,012  -  8,831 

    
Anmälningskälla    
Privatpersoner 1 0,001  
Polisen 1,6 0,365  0,564  -  4,739 
Övriga myndigheter 6,2 0,000  2,322  - 16,377 

    
Anmäld problematik 1   
Föräldrars försummelse 0,2 0,018  0,052  -  0,760 
Föräldrars psyk. problem 4,2 0,021  1,242  -  13,949 
Föräldrars behov av avlastn. 8,5 0,001  2,341  -  30,557 
Föräldrars missbruk 0,6 0,477  0,147  -  2,451 
Utsatt för övergrepp  5,9 0,008  1,575  -  21,899 
Barns missbruk 0,4 0,241  0,083  -  1,869 
Barns psyk. problem 1,1 0,888  0,343  -  3,443 
Konflikter i familjen 
Familjens bostadsproblem 

0,5 
4,0 

0,206 
0,019 

 0,198  -  1,418 
 1,260  -  12,858 

    
Kontor    
Specialiserat kontor  1   
Integrerat kontor 6,3 0,000  2,672  -  14,790 
R²= 0,417 

 
Barnfamiljer med bostadsproblem skulle kunna betecknas som en mycket utsatt 
grupp. En granskning av de familjer som i anmälan uppgavs ha bostadsproblem 
och som beviljades insatser/åtgärder visar att de ofta hade en mycket 
sammansatt problematik. I flera av de fallen beskrevs föräldrar och barn ha 
psykiska problem. Fler typer av problem tycks öka sannolikheten för beslut om 
insats, jämfört med inledning av utredning. Förvånande är att missbruk inte 
tycks vara en anmälningsproblematik med större sannolikhet för insats. 
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Sannolikheten att få en insats är lägre för de barn som anmäls för föräldrars 
försummelse/vanvård, jämfört med all annan problematik. Sambandet är 
statistiskt signifikant.65 En möjlig förklaring till att problematiken snarare 
minskar än ökar sannolikheten för utredning och insats/åtgärd skulle kunna 
vara att problemet betraktas som vagt eller inte tillräckligt riskfyllt. 

Anmälningar från en myndighet, dock ej polisen, är en viktig faktor med 
större sannolikhet för beslut om insats. Det visar sig i båda leden vara en viktig 
faktor i bedömningarna. Detta skulle kunna tyda på att anmälningar från 
professionella utreds och insatser beslutas i högre grad därför att 
anmälningarna bedöms som mer trovärdiga. Men det kan också vara så att 
dessa barns situation är allvarligare än situationen för de barn som anmäls av 
privatpersoner.  

De barn som utreds och beviljas insatser är barn som redan i anmälan visar 
på en komplex problematik. Det är rimligt att barn med komplexa problem har 
en högre chans till insatser. Det man kan fundera över är snarare varför detta 
inte tycks vara en betydelsefull faktor i det första ledet när beslut tas om vilka 
som ska utredas.  

Barnets kön verkar inte spela lika stor roll vid beslut om insatser som vid 
beslut om utredning. Men det finns en tendens till en högre sannolikhet för att 
insatser beslutas för flickor än för pojkar, även om sambandet inte är 
signifikant.  

Analysen visar att i sorteringsprocessens sista led är bedömningen av risk, 
utifrån ett snävt och akut perspektiv, inte i lika hög grad i fokus. Det tycks vara 
andra kriterier som lyfts fram, som till exempel en allmänt svår situation för 
familjer, med komplexa problem av såväl materiell som relationell art. 

Var barnet bor, det vill säga vilket kontor anmälan/ansökan kommer till 
verkar vara en ännu starkare sambandsfaktor ifråga om insats/åtgärd än för 
utredning. Att sannolikheten är högre i båda leden för såväl utredning som 
insats vid det integrerade kontoret kan tolkas på olika sätt. Vid det integrerade 
kontoret fick knappt hälften av barnen (44 procent) en insats/åtgärd och vid 
det specialiserade kontoret fick en dryg tiondel (13 procent) en insats.66 Data 
kan inte säga något om huruvida det kontor där andelen utredningar och 
insatser var högre också hade en högre andel barn som var mer utsatta, jämfört 
med barnen vid det andra kontoret.  

                                                      
65  Sambandet visade sig även ifråga om utredning, men var inte statistiskt signifikant. 

66  Om andelen insatser räknas på de barn som utreds får 81 procent en insats vid det 
integrerade kontoret. Av de utredda barnen vid det specialiserade kontoret får 57 procent en 
insats. Om enbart anmälningar och inte ansökningar tas med i analysen beslutas om insats för 
82 procent av de utredda barnen vid det integrerade kontoret och vid det specialiserade 
kontoret beslutas om insats för 46 procent av de utredda barnen. 
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Problemens samband med utredning och insats  

I det följande analyseras sambanden mellan anmälan, utredning och 
insats/åtgärd, kopplat till anmälningsproblematik. Andelen insatser räknas på 
vilken problematik som utreds och inte utifrån anmälningsproblematiken som i 
de tidigare analyserna. Det visas i nedanstående tabell 12, som ska läsas 
horisontellt. Kolumn ett visar anmäld problematik. Kolumn två visar antal och 
andel av de problem som leder till utredning och kolumn tre visar antal och 
andelar av utredda som föreslås insats/åtgärd.  

Av tabellen framgår att sambandet mellan utredning och insats/åtgärd är 
starkare än mellan anmälan/ansökan och utredning. Den visar att om man 
kommit genom nålsögat för att utredas, är sannolikheten för en insats eller 
åtgärd relativt hög. Lite tillspetsat kan frågan ställas ifall de barn som får 
insatser mer har att göra med vilka som utreds, än med de problem och behov 
utredningen kommer fram till.  
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Tabell 12. Samband mellan anmäld problematik, utredning och insats/åtgärd. 
Antal barn med viss problematik. Antal och andel i procent om vilka det har 
beslutats utredning och insats/åtgärd. Ett barn kan ha flera problem. 

Problem 
Problem för 
de 260 
barnen i 
anmälan 
Antal 

Utredda barn 
(procent av 
anmälda) 
Antal (%) 

Barn med insats / 
åtgärd (procent av 
utredda) 
Antal (%) 

Bostadsproblem 23 9 (39) 9 (100) 

Föräldrars psykiatriska 
problem 

26 14 (54) 13 (93) 

Föräldrars behov av 
avlastning 

24 11 (46) 10 (91) 

Skolrelaterade problem 48 22 (48) 17 (74) 

Konflikter i familjen 122 37 (30) 27 (74) 

Barnets psykiska problem 27 10 (37) 7 (70) 

Utsatt för övergrepp 17 13 (76) 8 (62) 

Försummelse/vanvård 46 15 (33) 9 (60) 

Barnets asocialitet 83 26 (31) 15 (58) 

Föräldrars missbruk 23 9 (39) 4 (44) 

 
Familjer med bostadsproblem utreddes inte i särskilt hög grad, men av dem som 
utreddes fick alla någon form av bistånd, dock inte alltid relaterat till problemet 
med boendet. För hälften av familjerna avslutades utredningen med att 
hyresskulder betalades eller att familjen fick hjälp med att ansöka om förtur till 
lägenhet. Övriga erbjöds stödsamtal med socialsekreterare.  

Omkring hälften av de barn som anmäldes på grund av föräldrars psykiatriska 
problem och behov av avlastning utreddes. Av dem som utreddes fick i stort sett alla 
barn/familjer någon form av insats. Det stora flertalet erbjöds stödsamtal. En 
familj fick hemvårdare som insats och en ungdom beviljades kontaktperson. På 
ett sätt kan man säga att för de barn där livssituationen för familjen, på grund 
av omständigheter som boendet, föräldrars sjukdom och allmän 
utslitning/utmattning bedömdes så allvarliga, att barnet riskerar fara illa, går 
samhället in och tar sitt ansvar. Å andra sidan kan man fundera över om 
stödsamtal, som de flesta fick, är ett tillräckligt stöd, utifrån den beskrivning 
som gavs av familjernas komplexa livssituation (se delstudie II).  
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I få fall utreddes barn vars föräldrar misstänks missbruka eller försumma dem. 
För de som utreddes beslutades om insats/åtgärd i ungefär lika låg grad, lägst 
för de vars föräldrar misstänktes missbruka. Att så få utreddes och gavs insatser 
kan bero på att gruppen är svår att uppnå samarbete med, på grund av 
föräldrars rädsla och bristande förtroende för socialtjänsten. I en närmare 
granskning framkommer att av samtliga barn som utreddes och gavs en insats 
kom det fram att hälften av föräldrarna hade missbruksproblem, problem som 
inte framgick av anmälan. De insatser som gavs i dessa familjer var ekonomiskt 
bistånd, kontaktfamilj, och familjebehandling. I familjer som anmäldes för 
misstankar om försummelse erbjöds stödsamtal. En familj fick en ’hemma-hos 
- insats’. En insats som innebär att personal från socialtjänsten vistas 
regelbundet i familjens hem.  

För barn som i anmälan beskrevs ha psykiska problem respektive konflikter i 
familjen, utreddes en tredjedel. För knappt två tredjedelar beslutades om en 
insats, vanligtvis i form av stödsamtal med mödrar. Andra insatser var 
kontaktperson och placering för barnet. För de flesta som beskrevs leva i 
konfliktfamiljer blev kontakten med socialtjänsten kortvarig. I de fall kontakten 
fortsatte var det inte ovanligt att våld i familjen kom fram. En tänkbar orsak till 
att så få familjer utreddes är lagstiftningens tydliga krav på samverkan med 
föräldrar och att insatser i möjligaste mån ska ges på frivillig väg.  

Över tre fjärdedelar av de barn som anmäldes på grund av övergrepp 
utreddes, men för bara drygt hälften av dem beslutades om en insats/åtgärd. 
Utredningen kan ses som ett sätt att ta ”det säkra före det osäkra”, när det 
handlar om att bedöma risker för barn som anmäls för övergrepp. Detta tyder 
på att socialsekreterare bedömer riskerna för barnen som anmäls för misstankar 
om misshandel och övergrepp som hög, men att utredningen inte alltid leder till 
en bedömning om behov av insats/åtgärd. Ungefär hälften av barnens familjer 
erbjöds stödsamtal. Andra insatser var familjebehandling, kontaktperson och 
placering.  

Unga som anmäldes för asocialitet utreddes och gavs insatser i låg grad. 
Frågan kan ställas om ungas beteende i form av kriminalitet, våld och missbruk 
inte betraktas som en riskfaktor i lika hög grad som exempelvis barn som blir 
utsatta för misshandel och övergrepp. När en utredning görs tycks ungefär lika 
många barn där dessa problem angetts i anmälan, det vill säga drygt hälften, ha 
behov av insatser. Insatser som erbjöds är framförallt stödsamtal, som 
mestadels mödrar använde sig av. Andra insatser var kontaktperson, medling, 
mellanvård (gäller ett barn) och placering i dygnsvård.  

Vilka insatser ges? 
 
Den vanligast förekommande insatsen var stödsamtal med socialsekreterare (13), 
vilket oftast innebar stödsamtal med mödrar. Stödsamtal kan betecknas som en 
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serie allmänt stödjande samtal, som inte följer någon särskild metod, mellan en 
socialsekreterare och klient. När samtal erbjöds under en längre tid kallades de 
ibland av socialsekreterare för behandlande samtal. Inte heller i dessa samtal 
framkom att någon specifik metod användes.  

Efter stödsamtal var den vanligaste insatsen kontaktperson/kontaktfamilj för 
tio barn. Åtta barn placerades i familjehem, jourhem eller på behandlingshem. Två av 
dessa placeringar gjordes med tvång, med stöd av LVU, i ett jourhem respektive 
i ett familjehem. Övriga insatser som gavs var; ekonomiskt bistånd, där det rörde 
sig om hyresskulder (7), social förtur till bostad (5), familjebehandling (3), hemma - hos 
terapeut (3), medling (3) och mellanvård (1). Insatsen mellanvård bestod av ett 
intensivt behandlingsprogram utfört i stadsdelsförvaltningens regi.  

Det specialiserade kontorets resursenhet erbjöd gruppverksamhet för barn 
till missbrukare och för barn till skilda föräldrar67, samt det ovan nämnda 
mellanvårdsprojektet. Dessa insatser kan ses som en satsning på öppenvården, 
där betoningen framförallt ligger på service. Vid det integrerade kontoret tycks 
modellen för samarbete med skolan enbart användas i biståndsbedömda 
insatser eller under en pågående utredning.  

Sammanfattning med kommentarer  

I det följande sammanfattas och kommenteras den sorteringsprocess som 
inleds i och med att en anmälan kommer in till socialkontoren. Det är i den 
inledande fasen, som också kan beskrivas som barnavårdstrattens övre del, det 
visar sig vilka barn och vilken typ av problem som kommer till socialkontoren i 
form av anmälningar och ansökningar. Till största delen handlar det om barn i 
skolåldern, varav majoriteten är pojkar. Anmälningarna kommer i huvudsak 
från myndigheter som polis, skola, socialtjänst, sjukvård och BUP. En dryg 
tredjedel av den inkommande informationen är ansökningar. Över hälften av 
barnen lever i familjer där föräldrarna inte försörjer sig genom eget arbete, en 
dryg tredjedel lever på socialbidrag. Över hälften av barnen har en eller båda 
föräldrarna födda utomlands. Hälften av barnen har varit aktuella tidigare. En 
majoritet lever med en ensamstående förälder, oftast modern. 

Problem som anmäls är framförallt ’konflikter i familjen’ och ungas 
’asocialitet’. Det som anmäls i lägst utsträckning är misshandel och övergrepp 
på barn. Mer än hälften av barnen anmäls för en sammansatt problematik. En 
fjärdedel har en mycket sammansatt problematik. Detta är vanligare för pojkar 
än för flickor.  

’Trattens’ mellersta del, där avsmalningen börjar, avspeglar det filter som 
socialsekreterarnas beslut att inleda utredning utgör. De flesta anmälningar 
sorteras ut i detta skede. För en knapp tredjedel av barnen inleds utredning. En 

                                                      
67 Den typen av gruppinriktade insatser beslutades inte om i något av fallen. 
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högre andel av de anmälda flickorna utreds jämfört med pojkarna liksom 
tonåringar jämfört med yngre barn.  

I denna del av tratten tycks vissa faktorer ha större betydelse än andra, för 
sannolikheten att en utredning ska inledas. När olika faktorer studeras 
tillsammans visar sig barnets ålder inte spela någon roll för beslut om utredning. 
Yngre barns extra sårbarhet som kan tänkas medföra en ökad risk tycks inte 
vara ett kriterium som styr bedömningarna. Resultaten sammanfaller snarare 
med vad den nationella statistiken visar och vad forskning kommit fram till 
under senare år, att den sociala barnavården framförallt är en tonårsverksamhet. 
Det är de ’farliga barnen’ (Donzelot, 1997) som anmäls även enligt denna 
studie, men få av dem utreds. En förklaring till den stora utsorteringen skulle 
kunna vara själva mängden anmälningar. Det stora antalet polisanmälningar kan 
knytas till att all information om brott som begås av barn, stort som smått, 
rutinmässigt förmedlas vidare till socialtjänsten. Den stora utsorteringen skulle 
också kunna tyda på att socialtjänsten inte ser den typen av problematik som sin 
primära uppgift. 

När andra faktorer studeras samtidigt verkar socialsekreterarna bedöma 
riskerna som stora när det kommer in anmälningar om misshandel och 
övergrepp. Risken tycks inte bedömas lika stor när det förekommer uppgifter 
om försummelse/vanvård eller föräldrars missbruk. Sannolikheten är betydligt 
mindre att den typen av anmälningar utreds.  

När socialtjänstens kontakt med familjerna fortsätter är det inte ovanligt att 
information om våld och missbruk framkommer. När detta blir känt inleds 
vanligtvis utredning. Den första bedömningen kan därför bli avgörande för 
vilka familjer som ges möjlighet att träffa en socialsekreterare som fortsätter 
kontakten och som inleder en utredning.  

Majoriteten av anmälningar från privatpersoner avslutas utan att någon 
utredning inleds. Om de anmälningar som kommer från polisen i låg grad 
utreds kommer anmälningar från andra offentliga myndigheter, som skola, 
socialtjänst, sjukvård etcetera att utredas i desto högre grad.  

De barn som blir föremål för socialtjänstens interventioner lever under 
knappa omständigheter. Man skulle kunna uttrycka det så att klass- och 
etnicitetsmarkören blir ännu tydligare för de barn som sorteras in i 
socialtjänstsystemet, utreds, åtgärdas och får insatser. Majoriteten av dem har 
varit aktuella tidigare, vilket tyder på att det är en grupp barn som lever under 
ogynnsamma livsvillkor.  

Trattmetaforen visar att den nedre delen av tratten smalnar av betydligt. En 
femtedel av de anmälda barnen i denna studie bedöms behöriga till en 
insats/åtgärd. Två tredjedelar av dem som utreds beviljas insatser, vilket är en 
relativt hög andel jämfört med svenska lokala studier och internationell statistik 
på området. Skillnaderna var emellertid stora mellan kontoren. Tidigare 
forskning uppvisar stora variationer kommuner emellan, vilket också visar sig i 
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denna studie (Wiklund, 2006; Kaunitz et al., 2004; Sundell & Karlsson, 1999; 
Veland, 1998). 

Bedömningen av risk utifrån ett snävt och akut perspektiv tycks inte vara i 
lika hög grad i fokus när bedömning om insats görs. Det starkaste insatskriteriet 
visar sig istället vara föräldrars behov av avlastning. Med den problematiken är 
sannolikheten att få en insats som störst jämfört med annan problematik, när 
flera andra faktorer prövas samtidigt. Det är ofta familjer med komplexa 
problem av såväl materiell som relationell art. När föräldrar i behov av 
avlastning utreds tyder resultaten på att de vanligtvis beviljas insats i form av 
stödsamtal.  

För de barn med föräldrar som misstänks misshandla dem får ungefär 
hälften av dem insatser. En förklaring som kan sökas är att utredningen visar att 
misstankarna inte bekräftas och att det därför inte finns fog för en insats. En 
annan förklaring kan handla om svårigheten att få fram tillräckliga bevis som 
håller för en ansökan om ett omhändertagande, med stöd av LVU.  

Sannolikheten för, att barn som anmäls för föräldrars försummelse och 
vanvård, får en insats tycks vara lägre, jämfört med annan problematik. Ett 
oroande resultat, om det tolkas så att omsorgsbrist inte betraktas som lika 
riskfyllt som övergrepp (jämför Packman & Randall, 1989).  

Den vanligaste insatsen oavsett problem är stödsamtal och 
kontaktperson/kontaktfamilj. En nästan lika vanligt förekommande insats som 
kontaktperson/kontaktfamilj är placering i dygnsvård.  

Socialsekreterarnas bedömningar tidigt i processen får inte genomslag i 
slutbedömningen. Detta skulle kunna tyda på att socialsekreterarna tar intryck 
av nya uppgifter som kommer fram i ärendet. Men det kan också tyda på att 
handlingsutrymmet för den enskilda socialsekreteraren är begränsat. Man kan 
anta att andra överväganden görs, av exempelvis arbetsledare, som vägs in, när 
beslut om att inleda utredning tas.  

I fråga om det specialiserade kontoret, verkar det som om man i en första 
bedömning, i högre grad vill inleda utredning än vad som faktiskt blir av. Vid 
det integrerade kontoret stämmer den första bedömningen och 
slutbedömningen bättre överens. Det specialiserade kontoret får in betydligt fler 
anmälningar och ansökningar och har en högre utsortering jämfört med det 
integrerade kontoret. Som tidigare nämnts bodde det något fler utrikes födda, 
socialbidragstagare och ensamstående föräldrar i den stadsdelen. Man skulle 
kunna tolka det betydligt större antalet anmälningar/ansökningar så att den 
sociala problematiken är större där och att man får in fler allvarliga fall på 
grund av en högre koncentration av problembarn/familjer i området. Det 
skulle kunna leda till strängare bedömningar för vilka som bedöms behöriga till 
utredning. En annan tolkning är att där finns en större vana vid/tillit till de 
sociala myndigheterna, som gör att fler söker sig dit (Wells et al., 2004; 
Lundström, 1999). En hypotes till skillnaderna mellan kontoren i bedömningar 
under processens gång, kan ha att göra med faktorer som kommunens resurser 
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och uppfattningen om dem, organiseringen av arbetet, arbetsplatskultur och 
socialsekreterarnas attityder, som kan ge olika grad av handlingsutrymme för 
den enskilde socialsekreteraren (Wells et al., 2004, 1995; Winter, 2002; Östberg 
et al., 2000).  
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KAP. 6 DELSTUDIE II 

Ingångar till insats 
 
I det följande redovisas det kvalitativa materialet.68 Delstudie I visar hur 
anmälningar och ansökningar filtreras genom socialsekreterarnas bedömningar 
och beslut. I de olika leden i processen tycks vissa faktorer, som har med 
barnets kön, problematik, vem som anmäler och till vilket kontor anmälan 
kommer, spela roll. I delstudie II analyseras denna sorteringsprocess kvalitativt 
ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

En viktig del av socialsekreterarens arbete består av att avgöra om det 
anmälda problemet och följaktligen klienten hör hemma inom socialtjänstens 
barnavårdsverksamhet. Det innebär att barnet och dess familj kategoriseras i 
mötet med organisationen och omvandlas till klient och till det man i 
administrativ mening kallar ett "ärende". Behovet av förenkling beror på 
arbetets natur. Ett begränsat antal socialsekreterare ska hantera en strid ström 
av anmälningar som ska handläggas inom en viss tidsrymd. Är 
insatsrepertoaren begränsad måste klienterna kategoriseras för att passa de 
standardiserade insatserna. Utifrån organisationens behov av gränser, 
standardisering och kategorisering anges behörighet. Behörighet till utredning och 
insatser ges om anmälan kategoriseras som ett ärende för socialtjänstens Barn- 
och familjeenhet. Socialtjänsten gränsar mot andra verksamheter, som 
exempelvis skola och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin), dit ärenden kan 
hänvisas. Ärenden kan också hänvisas till andra instanser inom socialtjänsten, 
som utredningsenheter, ekonomienheter eller öppna stödenheter (exempelvis 
resursenheten). I den organisatoriska kontexten blir socialsekreterarna 
’gatekeepers'. De betraktas och presenteras i den följande texten främst som 
organisationsrepresentanter, vars agerande kan förstås i termer av att de 
befinner sig i en organisatorisk och professionell kontext. Deras handlande 
betraktas utifrån omständigheter som kan beskrivas som typiska för arbetet i en 
så kallad människobehandlande organisation och gräsrotsbyråkrati. 

I analysen har ett antal faktorer identifierats, som jag valt att kalla 
indikatorer. Dessa utrycker det socialsekreterarna tar hänsyn till i sina 
bedömningar. Indikatorerna kan ses som uttryck för en del av de villkor som 

                                                      
68 Metod, material, urval och metodöverväganden har redovisats i kap 4. Metodstrategi. 
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omger arbetet. Hur dessa hanteras belyser hur socialsekreterarna använder sitt 
handlingsutrymme.  

Man kan anta att socialsekreterare ges olika handlingsutrymme beroende på 
organisation, insatsrepertoar och arbetsplatskultur, liksom att de använder sig 
olika mycket av sitt handlingsutrymme beroende på värderingar, kunskap och 
erfarenhet. En kombination av olika omständigheter, sprungna ur mötet mellan 
klienter och deras aktuella situation, och arbetets villkor kan därför föranleda 
olika strategier från socialsekreterares sida för att handskas med det praktiska 
arbetet.  

Gränser, standardisering och kategorisering  

Inledningsvis presenteras ett antal indikatorer som socialsekreterarna lägger 
särskild vikt vid. Dessa påverkar variationerna i socialsekreterarnas 
bedömningar och handlanden. Indikatorerna har fallit ut som ett resultat av 
analysen av det kvalitativa materialet. Ibland förekommer det att samma 
indikator pekar åt olika håll, det vill säga en indikator kan avgöra om ett ärende 
ska sorteras in, men också vara avgörande för utsortering. För läsbarhetens 
skull presenteras de först för att sedan hänvisas till i den fortlöpande i texten.  

 
Indikator 1 Externa och interna gränser. Gränser dras exempelvis gentemot externa 
verksamheter som skola, den öppna psykiska barn- och ungdomsvården (BUP) 
och ungdomsmottagningar. Internt dras gränser gentemot andra enheter inom 
Individ- och familjeomsorgen, enheter som arbetar med ekonomi, barns 
funktionshinder, öppen missbrukarvård för ungdomar och vuxnas missbruks- 
och psykiska problem. Om klienterna anses tillhöra andra organisationer och 
enheter kommer problemen inte att behandlas inom den myndighetsutövande 
delen av den sociala barnavården. Gränserna dras olika beroende på vilka 
rutiner som förekommer vid de olika kontoren. Gränserna kan bli flytande när 
samverkan finns med andra enheter (resursenheten, ekonomienheten etcetera) 
och med verksamheter som exempelvis skolan. Samverkan anges ofta som skäl 
för att inte utreda eller besluta om insatser.  

Indikator 2 Barnets ålder. Att vara för ung eller för gammal kan vara skäl som 
används när ett ärende ges behörighet eller ej. Många socialkontor organiseras i 
enheter som bygger på klienters ålder, som exempelvis barngrupp, 
ungdomsgrupp, vuxengrupp. För vissa typer av insatser dras en åldersgräns. 
Men trots att ålder skulle kunna tyckas vara en tydlig gräns för ansvarsområdet 
visar praktiken att det finns ett visst handlingsutrymme. Till exempel kan det 
faktum att ett barn som på grund av sin ålder närmar sig gränsen för att föras 
över till en annan enhet anges som skäl till att inte lägga ner så mycket energi i 
arbetet.  
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Indikator 3 Lokala regelverk .69 Administrativa riktlinjer, lokala policys och 
rutiner ska följas. Detta påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme och 
föranleder olika strategier. Det kan exempelvis handla om rutiner för hur 
polisanmälningar tas om hand och riktlinjer för vad som ska utredas.  

Indikator 4 Insatsrepertoar och ekonomiska resurser. Standardiserade insatser och 
ekonomiska ramar ger som resultat ett begränsat insatsutbud. De begränsade 
lösningar som socialsekreterarna har att tillgå samt upplevelsen av otillräckliga 
resurser kommer därför att styra vilka problem som klienterna kan få hjälp 
med.  

Indikator 5 Givna kategorier (återkommande kategoriseringar av personer, situationer 
och problem). Socialsekreterarnas kategoriseringar sker utifrån såväl normativa 
föreställningar som professionella diskurser. Vissa problem eller situationer 
kategoriseras som mer allvarliga än andra och är indikatorer för insortering. En 
situation som betraktas som akut, dramatisk, eller där tydliga tecken eller 
symptom visar sig och föräldrar erkänner aga eller misshandel utgör bevis och 
"tillräckliga skäl" till behörighet. Anmälningar om misstänkt misshandel och 
övergrepp ger för det mesta behörighet till utredning. Ungas riskbeteende kan 
för flickor handla om deras sexualitet.  

Att kategorisera föräldrar, särskilt ensamstående mödrar och närstående, 
som kapabla och resursstarka, eller som motsatsen kan avgöra vilka som ska 
utredas eller beviljas insatser. Kategoriseringen kapabel blir en indikator för 
utsortering. Att en situation kategoriseras som normal kan få som effekt att den 
inte betraktas som skadlig för barnen. Detta gäller även när kontakten mellan 
föräldrar och barn betraktas som ”varm och äkta”. Socialsekreterares positiva 
intryck av föräldrar och barn, ett välstädat hem och att barnet fungerar bra i 
skolan, är omständigheter som påverkar behörighet och en indikator för 
utsortering. Detta gäller även för ungas kriminalitet om brottet inte bedöms som 
allvarligt rent straffrättsligt.  

Kategoriseringen samarbetsvillig är en indikator som pekar åt båda hållen. En 
familj kan bedömas ha behov av stöd, men ges inte behörighet till utredning 
och insatser, om inte föräldrar och barn bedöms kunna samarbeta med 
socialtjänsten. Samma bedömning kan ge motsatt resultat, det vill säga om 
föräldrar samarbetar kan bedömningen bli att en utredning inte ska inledas, då 
den riskerar förstöra en frivillig kontakt. Själva frivilligheten kan alltså vara en 
omständighet som pekar åt båda hållen.  

                                                      
69  I det här sammanhanget används termen regler organisationsteoretiskt utifrån Ahrne & 

Brunsons (2004) indelning som direktiv, standarder och normer. Rättsregler är generella 
direktiv som finns i domstolars och myndigheters beslutsfattande, varav de viktigaste finns i 
lagar, stiftade i riksdagen. Standarder och normer är inte formaliserade i lagstiftning, före-
skrifter eller allmänna råd. De är varken tvingande eller genererar sanktioner. Normer är 
knutna till föreställningar om människans beteende och kultur. Med rutin avser jag 
vanemässigt handlande knutet till arbete eller tillvägagångssätt. Ett begrepp som, enligt min 
mening, befinner sig mellan Ahrne och Brunsons definition av standard och norm. 
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Indikator 6 Tilliten till en anmälan. Anmälningskällans trovärdighet spelar roll för 
om informationen bedöms som trovärdig eller ej. Att anmälan är anonym anges 
som skäl för att inte ta informationen på allvar. Information som kommer från 
privatpersoner leder i låg grad till utredning. Det förefaller som om anmälningar 
från grannar och barnets nätverk rutinmässigt betraktas som mindre trovärdiga, 
i jämförelse med de anmälningar som kommer från skola, sjukhus eller andra 
offentliga verksamheter. Ytterligare argument mot att inleda utredning är när 
barn tar tillbaka en anmälan eller slutar prata om problemet. Denna indikator 
är, under ovanstående omständigheter, en utsorteringsindikator. Om anmälan 
kommer från professionella fungerar den som en insorteringsindikator. 

 Indikator 7 Pågående utredning/tidigare känd. Tidigare eller pågående kontakt 
kan vara ett argument för att en ny utredning inte anses nödvändig. Motsatsen 
gäller också. En anmälan som kommer in i ett ärende man känner till kan 
innebära att barnets situation bedöms så allvarlig att en utredning inleds. 
Omständigheten att barnet är känt sedan tidigare är alltså en indikator som 
pekar åt båda hållen.  

Textens disposition 

I nästföljande avsnitt delas materialet in utifrån om de förhållanden som 
anmälningarna och ansökningarna gäller ger behörighet till utredning eller ej. 
Texten delas in i: 1) Obehöriga, det vill säga de som avslutas eller hänvisas till 
en annan instans eller enhet. 2) Behöriga, det vill säga de som blir föremål för 
utredning utan att insats/åtgärd beslutas. 3) De som bedöms behöriga till såväl 
utredning som insats/åtgärd. Under punkt 3) analyseras således de fall som 
utreds och de som leder till insats/åtgärd. Denna grupp utgör en femtedel av 
de 260 barn som anmälningar och ansökningar inkom om.  

 
1. Obehöriga - innebär att de avvisas eller hänvisas till andra enheter 

eller verksamheter, direkt eller efter 1 - 2 telefonsamtal med 
anmälaren, den anmälde eller den som ansöker. Förhållandena 
klassificeras inte som ett problem för den sociala barnavården att 
utreda. 

2. Behöriga - innebär att anmälan/ansökan har den digniteten, 
(exempelvis misstänkt barnmisshandel), att den leder till utredning. 
Förhållandena klassificeras som ett problem för den sociala 
barnavården att utreda. 
************************************************************ 

3. Insats/åtgärd - behörighet ges genom att utredning inleds och att 
insats/åtgärd beslutas. Förhållandena klassificeras som ett problem 
för den sociala barnavården som ger behörighet till insats. 
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Figur som illustrerar sorteringsarbetets olika delar. 
 
Inkommen anmälan 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hanteringen av anmälningar och i arbetet med att utreda och besluta om 
insatser har jag funnit föreställningar om barn och föräldrar som jag 
kategoriserat under ett antal rubriker som fallbeskrivningarna avser illustrera.  

Urvalet av fallbeskrivningarna bygger på typiska fall för vilka barn som i hög 
respektive låg grad utreds och åtgärdas (se studie I). Några ’otypiska’ fall, med 
bedömningar som bryter mönstret presenteras också. Fallbeskrivningarna avser 
illustrera den tydliga tendens till varför sorterings- och bedömningsarbetet 
(people-processing) kommer att få den utformning den får.  

Varje fallbeskrivning har ett kodnummer som avser det barn/familj som jag 
via enkät och intervjuer med socialsekreterare följt fram till att ärendet 
avslutades. Kodnumret kan vara en högre siffra än 260, vilket var det totala 
antalet barn som ingick i studien. Citaten är hämtade från den skriftliga enkät 
socialsekreterarna fyllde i när de tog emot anmälan och från de fördjupade 
intervjuer som gjordes kring några enskilda fall. I den löpande texten 
presenteras och kommenteras socialsekreterarnas enkätsvar samt vad som 
framkommit i intervjuerna. I direkt anslutning till citaten gör jag ofta en 
sammanfattande beskrivning av de händelser som inträffat och de bedömningar 
som gjorts. I nästa led presenteras mina tolkningar och analyser.  

Viktigt att framhålla är att det socialsekreterarna uppger inte bör ses som 
utsagor om deras formella beslutsfattande. Med det menar jag att deras svar på 
mina frågor visar hur de resonerar i det praktiska vardagsarbetet, för att komma 
fram till beslut. Om man skulle undersöka det formella beslutsfattandet skulle 
man behöva undersöka andra typer av material, exempelvis skriftliga 
utredningar. Den typen av undersökningsfråga ligger utanför denna 
undersöknings ramar. 

    
    

Anmälan förhandbedöms 
avvisas el hänvisas vidare 
direkt el efter samtal, vid 
personligt möte eller i 
telefon 
 

Anmälan 
utreds och 
avslutas 

Anmälan 
utreds och 
insats/åtgärd 
beslutas 
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Obehöriga - ärendet avvisas utan 
utredning eller insats  

 
I denna del behandlas de anmälningar och ansökningar som avvisas, de som 
hänvisas vidare efter ett eller två telefonsamtal eller efter ett möte. Vissa 
anmälningar avvisas direkt, ibland med hänvisning till verksamheter utanför 
organisationen eller till andra enheter inom organisationen.70 Den första 
kontakten mellan socialtjänsten och den som anmäler eller ansöker sker oftast 
via ett telefonsamtal. Anmälan kan emellertid också vara skriftlig och då kan 
socialsekreteraren ibland ta kontakt med anmälaren för att få mer information. 
Redan i denna inledande fas träder föreställningar om klienterna och deras 
problem fram i socialsekreterarnas beskrivningar. Vissa klienter och problem 
bedöms tillhöra, respektive inte tillhöra, den del av den myndighetsutövande 
sociala barnavården som ger behörighet till biståndsbedömda insatser eller 
åtgärder utifrån barn och ungas behov av skydd och stöd.71 Socialsekreterarnas 
kategoriseringar av yngre barn har jag rubricerat som ’Icke-riskbarnet’ och 'Barn 
för vilka det finns en allmän oro'. Kategoriseringar av unga har jag rubricerat som 
’Den stökiga tonåringen’. Kategorier kopplade till föräldrarna har jag rubricerat 
som ’Den splittrade familjen’, ’Den fattiga och hemlösa föräldern’ samt den 'Den kapabla 
modern och den farliga fadern” .  

Yngre barn 

Icke - riskbarnet 

Socialsekreterarnas bedömningar om egna och andra instansers ansvar och 
resurser görs i en första inledande kontakt, oftast bestående av ett telefonsamtal 
med den som anmäler eller ansöker. Det är i dessa korta kontakter och utifrån 
andras berättelser om barnet som den första bedömningen av situationen görs. 
Något utrymme att bilda sig en egen uppfattning om situationen genom att 

                                                      
70  Vid det specialiserade kontoret var det vanligt att ärendena hänvisades till resursenheten som 

är en öppen enhet, dit föräldrar och unga kan vända sig för råd och stöd utan att en 
utredning krävs.  

71  Behörighet används i detta sammanhang som likställt med behörighet till utredning. I detta 
skede görs relativt snabbt en bedömning att ytterligare kontakter inte behövs och heller ingen 
utredning.  
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träffa barnet ges inte. Ett exempel på detta är följande fall. En far ringer till 
utredningsenheten. Socialsekreteraren noterar i enkäten: 

 
(Fall 26) "Familjekris och konflikter i familjen"… "En pappa ringer. Han är orolig att 
förskolan kommer att göra anmälan om hans treårige son. Barnet har börjat invänjning för 
två och en halv vecka sedan och reagerat kraftigt, t.ex. slagit sitt huvud mot golvet. Pappan är 
orolig och menar att i [xx-land] skulle förskolan anmäla sådant beteende hos ett barn." 
(Enkät: A.)  

 
Som framgår av citatet får socialsekreteraren känslan av att fadern är orolig för 
att förskolan ska betrakta föräldrarna som försumliga och anmäla dem. I enkät 
och intervjuer med socialsekreteraren framgår att hon får veta att det i familjen 
finns en nyfödd baby och många barn i tät följd. Socialsekreteraren bedömer att 
pojken inte verkar må bra och att familjen är i kris och därför borde få ett 
klargörande samtal. Hon rådgör med sin arbetsledare och beslutar sedan att 
hänvisa fadern till resursenheten, där det finns möjlighet till familjesamtal. Hon 
gör den sammantagna bedömningen att familjen har full möjlighet att reda upp 
sin situation själva, om föräldrarna får stöd.  

 
I detta fall framträder flera omständigheter samtidigt. En möjlig tolkning av 
socialsekreterarens bedömning, att inte utreda, skulle kunna vara att 
informationen kommer från fadern själv och inte från en professionell. 
Information från professionella verkar tas mer på allvar än information som 
kommer från privatpersoner (indikator 6). Det faktum att fadern själv hör av sig 
skulle kunna bidra till att han uppfattas som hjälpsökande och att en frivillig 
stödenhet kan vara rätt instans att vända sig för att få stöd. Hade informationen 
kommit från daghemmet hade kanske en hänvisning till resursenheten inte varit 
lika självklar. 

 Att problemet definieras som en familjekris innebär att fokus försvinner 
från barnet, åtminstone i detta skede. Det är inte barnet som i första hand 
behöver undersökas utan familjen som är i kris och vars kris ska klarläggas. Det 
får konsekvensen att familjen inte blir ett ärende för socialtjänstens 
utredningsenhet, utan hänvisas till resursenheten, som arbetar med stödsamtal 
till enskilda och med familjebehandling på frivillig basis (indikator 1 om gränser 
mellan enheter och indikator 4 om formulering av insatsbehov utifrån 
tillgänglighet). Familjen bedöms kunna ta eget ansvar och själva söka hjälp 
enligt indikator 5 om föräldrars resurser. Kategoriseringen familjekris/konflik-
ter i familjen passar in i den vårdideologi och med det insatsutbud som den 
specialiserade organisationen erbjuder.  

Man skulle kunna tänka sig andra möjliga bedömningar av fallet i den 
aktuella situationen. Till exempel att de tecken barnet visar handlar om att det 
utsätts för misshandel eller övergrepp. Med en sådan riskdiskurs skulle 
föräldrarna kunna uppfattas som förövare och därmed utgöra en risk för 
barnet, vilket i sin tur kan leda till att en barnavårdsutredning inleds. En 
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ytterligare bedömning av problemet skulle kunna vara att barnet på grund av 
någon psykisk störning dunkar huvudet i golvet, vilket skulle kunna medföra att 
familjen hänvisas till BUP för eventuell utredning där.  
 
Ett exempel på en bedömning på ännu större avstånd från barnet är när 
närstående till barnet hör av sig och berättar om situationer de vill ha hjälp 
med. I detta fall lämnas upplysningarna i ett personligt möte, vilket är ovanligt. 
En närstående till en treårig pojke beskriver sin oro för barnet för en 
jourhavande socialsekreterare, men vill inte lämna in en anmälan. 

 
(Fall 82) "Dagisrelaterade problem, en mor med psykiska problem, som inte klarar sin 
moderskapsroll och omsorgen om honom. [Den närståendes] relation med mamman bör 
bevaras om det går. Om hon förmår att få kvinnan att söka hjälp på BUP eller om pappan 
tar ansvar och tar hand om pojken kommer gissningsvis inga insatser att behövas. Mamman 
behöver hjälp, men är rädd att be om hjälp. Barnet har en stark person i nätverket som 
skyddar och tar ansvar." (Enkät: B.) 
 

Kontakten fortsätter inte efter samtalet. Skälen som anges till att inte inleda en 
utredning är att ärendet inte bedöms tillräckligt allvarligt och att den närstående 
föreslår egna lösningar.  

 
Av citatet framgår att socialsekreteraren utifrån den närståendes beskrivning av 
problemet bedömer att hjälp kan sökas inom barnpsykiatrin (indikator 1 om 
externa gränser). En möjlig tolkning av varför barnpsykiatrin bedöms vara rätt 
instans kan vara de uppgifter socialsekreteraren får om moderns psykiska 
problem. Moderns eventuella brister i föräldraskapet beskrivs inte närmare i 
min uppföljande intervju med socialsekreteraren och tas heller inte upp som 
skäl för bedömningen att BUP skulle kunna vara till hjälp. Skälet som anges för 
att inte gå vidare i ärendet är bedömningen att det finns resurser i barnets 
nätverk (indikator 5 om närstående som kapabla). Att barnet bedöms vara 
skyddat av andra vuxna, som kan kompensera för moderns brister, förefaller 
vara en viktig faktor för socialsekreterarens beslut att avsluta kontakten.  

I samtalet görs en första bedömning och där avgörs om det är ett fall för 
barn- och familjeenheten eller om personen ska hänvisas till en annan enhet 
eller instans. Hur socialsekreteraren uppfattar situationen i samtalet blir 
avgörande för var ärendet ska höra hemma. 

Omformulering av problemet.  

Att formulera och omformulera problem kan betecknas som kärnan i det 
sociala arbetets bedömningar. Genom alla faser i sorteringen visar det sig att 
problem formuleras om. Dessa omformuleringar får till följd att ärenden 
antingen avslutas eller leder vidare till utredning.  
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Problemformuleringen tycks påverkas av graden av specialisering i 
organisationen. De organisatoriska gränserna för vilken enhet eller instans som 
ska ta hand om en viss problematik är dock inte alltid tydliga, även om man i en 
specialiserad organisation försöker dela in en familjs problematik i delar, där 
olika enheter och organisationer ansvarar för var sin ’tårtbit’. Om till exempel 
en förälder är aktuell vid vuxenheten på grund av missbruksproblem kan det 
innebära att ingen kontakt tas med vare sig föräldrar eller barn. Anmälan 
skickas vidare till vuxengruppen. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
man litar på att andra inom organisationen har ’kontroll’. 

 Att gränserna inte är glasklara visar flera av fallen. Såväl interna som 
externa strider förekommer mellan olika organisationer och enheter om var 
ansvaret ska ligga. Även om undantag finns, framgår att en viktig del av arbetet 
handlar om att föra över ärendet på andra verksamheter och myndigheter eller 
på andra enheter inom förvaltningen.  

I anmälningarna framkommer att barn med beteendeproblem och långvarig 
skolfrånvaro anmäls av skolan för att de definierar problemen som sociala. I 
många fall beskriver socialsekreterarna att de vill återföra ansvaret till skolan, då 
de anser att barnet saknar tillräckligt stöd från skolan. Det kan handla om att se 
till att barnet får en speciallärare, undervisning i mindre grupper, 
hemundervisning eller en annan skolform. Om problemen definieras som 
kognitiva/medicinska är det skolans ansvar att se till att en neuropsykiatrisk 
utredning görs och att resurser tillsätts för att ge barnet rätt undervisningsform. 
Denna 'psykiatrisering' (White, 1998) av barnets problem innebär att skolan och 
psykiatrin görs ansvariga för lösningen och anmälan kan tillbakavisas. I och 
med bedömningen, att andra instanser ska ta över, finns det inget skäl för 
socialtjänsten att träffa barnet. När hänvisningar görs i ett tidigt skede förefaller 
det som om barnet inte deltar i de möten och samtal som arrangeras.72 
Socialtjänsten tycks i dessa fall ta ställning till ansvarsfrågan utifrån samtal med 
föräldrar, skola eller andra inblandade instanser.  

 
Följande fall är ett exempel på hur en anmälan från skolan avslutas med att 
skolan tar på sig ansvaret att prata med föräldrar och följa upp hur det går för 
barnen. Anmälan lämnas skriftligt av skolan och handlar om en treårig flicka 
som lämnas ensam några timmar på skolgården under tiden hennes äldre syster 
går i skolan. Som anmälningsproblematik noterar socialsekreteraren i enkäten 
flickan som "övergiven".  

 
(Fall 6) "Familjen kom för en månad sedan från Iran, föräldrarna kan ev. inte vara så 
insatta i svenska förhållanden, skolmiljöer. Viktigt att informera föräldrarna om barns behov 
av vuxenstöd - att syskon ej behöver ta ansvar för småsyskon." Om socialsekreteraren ska 

                                                      
72  Om barnen deltog i dessa möten kan jag med säkerhet inte veta, men de ingår inte i den 

beskrivning som socialsekreterarna gör av handlingsförlopp och skälen till sina bedömningar.  
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gå vidare i ärendet beror på: " Om läraren kontaktar mig igen, att händelsen 
återupprepas." (Enkät: C.)  
 

I den uppföljande intervjun framgår att socialsekreteraren ringt upp läraren och 
får i samtalet veta att familjen är nyanlända flyktingar och att fadern har kontakt 
med BUP tillsammans med ett av barnen. Läraren som anmält uppger att den 
äldre systern sagt att hon tagit med sig sin lillasyster när hon gått till skolan, för 
att föräldrarna sov. De skulle hämta henne senare i samband med hämtningen 
av en bror från skolan. Efter telefonsamtalet med läraren avslutas ärendet. 
Socialsekreteraren bedömer att ärendet kan avslutas på grund av att läraren har 
pratat med föräldrarna och att händelsen inte inträffat igen och att brodern 
fungerar bra i skolan. Några mer upplysningar om den lilla flickan förmedlas 
inte vidare till mig i intervjun med socialsekreteraren.  
 
Olika förklaringar till varför det inte blir ett fall för utredningsenheten skymtar 
fram. En möjlig tolkning är att läraren inte längre förmedlar någon oro till 
socialsekreteraren. Hon har talat med föräldrarna och uppger till 
socialsekreteraren att något liknande inte hänt igen. Enligt indikator 6 är tilltron 
till information som kommer från en professionell stor (Drake, 1995, för 
liknande resultat). Denna information tycks vara avgörande för att ärendet kan 
avslutas och att ansvaret kan föras tillbaka till skolan (indikator 1 om externa 
gränser).  

Min tolkning, av socialsekreterarens bedömning av informationen, om 
barnet som lämnas ensam på skolgården, är att hon använder en kulturell 
förklaring till föräldrarnas beteende. Föräldrar som inte är insatta i den svenska 
kulturen kan bete sig konstigt, men det beror inte på att de är 
avvikande/försumliga utan på bristande kunskap om svenska normer kring 
barns behov av vuxenstöd och äldre syskons ansvar gentemot yngre, det vill 
säga bristande kulturell integration (indikator 5 om normala beteenden). 
Föreställningen om kultur som orsak till problemet tycks i det här fallet starkare 
än den individualpsykologiska förklaringen, som skulle kunna ligga nära till 
hands, eftersom man vet att ett syskon har kontakt med den öppna 
barnpsykiatrin. Genom att formulera problemet som ett informationsproblem 
kan det åtgärdas av skolan och blir därför ett icke-problem för socialtjänsten. 

Information som också har central betydelse i detta fall och som gäller 
överhuvudtaget i bedömningar att utesluta social problematik är när unga och 
föräldrar beskrivs fungera normalt, när oroande händelser inte upprepas och 
när det går bra för barnen i skolan.  
 
Vid det kontor där resursenheten finns förefaller själva dess existens vara ett 
skäl för hänvisningar, särskilt om föräldrarna själva ansöker om stöd. Men inte 
bara ansökningar hänvisas vidare. Ett exempel på en anmälan som hänvisas till 
resursenheten är följande fall. Det handlar om två syskon på sex och sju år som 
anmäls av skolan. Socialsekreteraren noterar i enkäten att de varit aktuella 



Ingångar till insats 

131 

tidigare för utredning: "diverse olika anmälningar" och problematiken anges vara 
"försummelse/vanvård och "föräldrars relationsproblem". Socialsekreteraren 
noterar: 

 
(Fall 70, 71) ”Föräldrarna har totalt olika syn på barnuppfostran… Råd och stöd kan 
erbjudas på resursenheten... Familjen skulle behöva detta." (enkät D.)  
 

Av enkät och intervju framgår att socialsekreteraren lämnar över anmälan till 
gruppledaren som beslutar att hänvisa föräldrarna direkt till resursenheten för 
stöd och hjälp.  
 
Bedömningen att hänvisa familjen direkt till resursenheten kan tolkas som att 
kunskapen om familjen betraktas som tillräcklig för att veta vad de behöver 
(indikator 7 om tidigare kännedom). Problemet formuleras som svårigheter i 
barnuppfostran vilket normaliserar fallet och gör det till ett lämpligt ärende för 
resursenheten (indikator 5 om normalitet och indikator 4 om insatsrepertoar).  

 
Ett annat exempel på fall som hänvisas vidare är när problemet formuleras om 
från ett problem för barnet till ett problem för de vuxna. I följande fall lämnas 
information från skolan till resursenheten. En sjuårig pojke har berättat i skolan 
att han blivit slagen av modern. Socialsekreteraren noterar i enkäten "föräldrars 
fysiska övergrepp" och bedömer att man ska gå vidare i ärendet. Hon noterar i 
enkäten: 

 
(Fall 331) "Enligt skolpsykologen är det föräldrar som inte riktigt klarar sin föräldraroll 
utan att slå pojken. Vi behöver ha möte med skola och föräldrar för att kunna göra en 
vidarebedömning." (Enkät: E.) 
 

I enkät och intervjuer framkommer att socialsekreteraren beslutar, efter ett 
samtal med föräldrarna och skolan, att inte föra ärendet vidare till 
utredningsenheten. De skäl som anges är intrycket av föräldrarna och skolan, 
samt dialogen med skolan och att pojken inte sagt något mer om att han blivit 
slagen. Pojken beskrivs ha reagerat på föräldrarnas separation och oklarheten 
över om fadern skulle flytta från familjen. Ärendet avslutas efter samtalet i 
skolan, där föräldrarna anger att de inte vill komma på fler samtal. Läraren lovar 
höra av sig om något speciellt inträffar.  

 
En möjlig tolkning av socialsekreterarens bedömning att inte anmäla ärendet till 
utredningsenheten är hennes positiva intryck av föräldrarna och samarbetet 
med skolan. Föräldrars förmåga till samarbete med myndigheterna, liksom 
skolans och socialtjänstens eget samarbete, ger möjlighet enligt indikatorerna 5 
om samarbetsvilja och 1 om externa gränser, att inte inleda utredning. Ett annat 
skäl skulle kunna vara att pojken inte sagt något mer om att han blivit slagen 
(indikator 6 om tilliten till när barn slutar prata om problemet). Sammantaget 
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förefaller det som om intrycket av föräldrarna, samarbetet med skolan, att 
skolan hör av sig om något nytt inträffar, och pojkens tystnad får 
socialsekreteraren att omformulera pojkens problem från barnmisshandel till 
föräldrars separationsproblem, vilket gör att det blir till en sak för 
resursenheten och skolan. Skolans uppmaning till föräldrarna att vända sig till 
resursenheten, sätter utredningsenhetens rutin ur spel om hur anmälningar om 
barnmisshandel ska hanteras.  

 
För de yngre barn, som hänvisas till andra instanser, tycks bristen på akuta 
problem och tydliga symptom vara avgörande faktorer för att inte inleda 
utredning. Akuta problem, i föräldrarnas relation till omsorgen om barnet, 
förväntas kunna upptäckas när socialsekreteraren samtalar med och eventuellt 
träffar föräldrarna och barnet. Om anmälan inte kommer från en tillförlitlig 
källa och intrycket av föräldrarna är gott, förefaller det som om risken för 
barnet bedöms som låg. Finner man inga bevis på att barnet far illa eller om 
barnet tar tillbaka eller inte är tydlig i sin berättelse, förs koncentrationen över 
till föräldrarna och deras brister och behov. 

Bedömningarna kretsar sedan i huvudsak kring vad föräldrarna orkar med 
och vilka andra instanser de kan få hjälp av. Man skulle kunna betrakta 
tankegången som ett uttryck för socialtjänstens uppgift att vara det yttersta 
skyddsnätet, vilket påverkar socialsekreterarna i mötet med klienter. Att föra 
över ansvar på andra instanser blir då en viktig uppgift. Koncentrationen på 
föräldrarna och tilltron till deras resurser skulle kunna betraktas som ett uttryck 
för det man lärt sig om vikten av att ha stark tilltro till föräldrars egen förmåga - 
föräldrars eget ansvar. Att föräldrarna ges stort utrymme skulle kunna tolkas 
som att arbetet bedrivs utifrån ett familjeperspektiv, vars förklaringsmodell om 
barns hälsa och utveckling till stor del hänger ihop med hur familjen som enhet 
mår. 

Oavsett vilka förklaringar till socialsekreterarnas bedömningar och 
handlingar som ges, träder barnets frånvaro fram i beskrivningarna. 
Argumenten är att man inte för tidigt eller i onödan vill utsätta barnen för 
möten med socialtjänsten. Uppfattningen att man vill undvika att blanda in för 
många professionella i barnets liv förekommer också. 

Barn för vilka det finns en allmän oro 

Även om barn och familjer bedöms ha behov av stöd är det inte alltid utredning 
inleds. Anmälningar om familjer som rubriceras under problemkategorin 
försummelse/vanvård bedöms som oroande, men i få fall anses problemen 
tillräckligt akuta för en utredning eller insats. Socialsekreterarna ger uttryck för 
en allmän oro, inte minst när det kommer in upprepade anmälningar. Det är 
inte ovanligt att dessa anmälningar kommer från grannar som får insyn i 
familjens vardagsliv och att de är anonyma. Här kan man finna barn vars 
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uppväxtmiljö beskrivs som torftig. Föräldrar beskrivs vara sjuka och inte riktigt 
orka med sina barn. Det är ensamstående mödrar som har sjuka eller 
handikappade barn och föräldrar med missbruks- och psykiska problem, men 
som, enligt socialsekreterarna, inte tillräckligt tydligt brister i omsorgen. 
Omständigheterna är inte akuta i den meningen att symtom på barnen 
uppkommer i direkt anslutning till försummelsen, utan kan vara av den art att 
de visar sig över tid. Man skulle kunna uttrycka det som en typ av 
’fattigdomsproblem’. I resonemang och bedömningar märks en osäkerhet om 
huruvida förhållandena är tillräckligt allvarliga för att utredning ska inledas. Man 
kan ana en uppgivenhet inför familjernas situation. Familjer som varit aktuella i 
många år, som utretts och där man känner till att det råder svåra förhållanden, 
utan att förhållandena i familjen förändrats, kan ge låga förväntningar på någon 
större förändring och man kan ha svårt att erbjuda lämpliga insatser. I 
socialsekreterarnas bedömningar förekommer uttrycket: ”Inte tillräckliga skäl för 
att gå vidare med en utredning”. Att barnets situation varit dålig under lång tid och 
att skolan inte hört av sig kan användas som argument för att inte utreda eller 
föreslå insatser. Vid resursenheten kan stödsamtal ha pågått sedan lång tid 
tillbaka utan att barnen blivit utredda. Motiveringar som förekommer är att 
barnen inte behöver utredas eftersom man har kännedom om familjen. I ett fall 
är det till exempel en mor med psykisk problematik som sporadiskt, men under 
en lång period gått i samtal. Motiveringen till varför modern inte uppmanas 
ansöka om kontaktfamilj är att fadern har gemensam vårdnad om barnen och 
det omöjliggör en ansökan. Fallet kan ses som ett exempel på hur interna regler 
och rutiner kan styra vilka som ges behörighet till utredning. 

Flera socialsekreterare uttrycker en tilltro till att man via anmälningar får 
kunskap om barn som riskerar fara illa. Man räknar med att samarbetspartners 
löpande ska hålla socialtjänsten underrättad, så att man med jämna mellanrum 
kan få insyn i familjen, en insyn som inte nödvändigtvis innebär att situationen 
undersöks närmare i en utredning. Om anmälningarna leder någon vart är man 
inte helt övertygad om, men de kan fylla en kontrollfunktion:  

 
”… Sen att det inte alltid leder fram till någonting, men vi kommer ändå in och kan göra 
någonting, om inte annat hänvisa till resurs, så att de kan ta vid.” (Intervju D.)  
 

Denna medvetenhet kan naturligtvis skapa en viss försiktighet i att dra in 
barnen för mycket i arbetet.  
 
Ett exempel på detta är följande fall där familjen av socialsekreteraren beskrivs 
som en multiproblemfamilj, med föräldrar som inte klarar av att hålla struktur, 
läxor, skolgång och sociala kontakter. En anonym anmälan kommer in till den 
jourhavande socialsekreteraren som noterar i enkäten "föräldrars försummel-
se/vanvård och relationsproblem mellan föräldrar och barn". Hon noterar 
ytterligare: 
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(Fall 16)”ovårdade och störande barn”. Informationen anses oroande på grund av: 
"Oro för vanvård av barn." (Enkät: A.) 
  

Av enkät och intervjuer framgår att anmälan går vidare till en annan 
socialsekreterare som är familjens ordinarie socialsekreterare. Familjen har sex 
barn och är aktuell för insatser. Sedan en tid tillbaka bedrivs en ’hemma - hos’ - 
insats, men ’hemma – hosaren’ har varit sjukskriven en längre tid för att hon, 
enligt socialsekreteraren, inte klarat av uppdraget. Planen är att hon ska få ett 
tydligare uppdrag i familjen och därmed kunna återuppta arbetet. Modern har 
ett begåvningshandikapp och fadern är före detta missbrukare. Alkohol-
missbruk förekommer i släkten. Barnen har skolproblem och en av pojkarna 
har en neuropsykiatrisk diagnos. Socialsekreteraren gör ett hembesök och en av 
sönerna berättar att han blivit slagen av fadern. Efter samtal med fadern 
kommer socialsekreteraren fram till att det inte var så farligt, men att fadern 
tagit hårt i pojken och varit brysk. Avgörande för att inte inleda utredning är att 
hon haft kontinuerlig kontakt med familjen i flera år, genom ett flertal 
utredningar. Familjen samarbetar och den påbörjade insatsen bedöms som 
adekvat och ska fortsätta. Hemmet beskrivs efter hembesöket som i ordning. 
Slutbedömningen är att eftersom anmälan är anonym har hon svårt att ta den 
på allvar och någon utredning inleds inte.  

 
Socialsekreterarens kategorisering av familjen som en multiproblemfamilj kan 
tolkas som ett uttryck för en dubbel inställning. Det är på ett sätt inget tvivel 
om att de är ett fall för socialtjänsten. Beskrivningen av familjen visar att 
lösningen bedöms finnas inom socialtjänstens repertoar. "Hemma-hosare’ är en 
typ av insats som funnits länge inom det sociala barnavårdsarbetet och som ges 
till familjer med allvarliga problem av såväl praktisk som emotionell art. Såväl 
föräldrar som barn lever i en svår social situation, men då några tydliga 
förändringar inte tycks ha skett, trots långvariga insatser, förefaller 
socialsekreteraren bedöma att en utredning inte kommer tillföra något nytt 
(enligt indikator 7 om tidigare kännedom). I intervjuerna framkommer att 
socialsekreteraren bedömer pojkens berättelse, att fadern slagit honom som 
överdriven. Jag tolkar det som att anmälan om misshandel inte betraktas som så 
akut att den kräver en utredning. Ytterligare omständigheter som förefaller 
förstärka denna bedömning är att inga tecken på dramatiska negativa 
förändringar har visat sig, hemmet är i ordning vid det hembesök som görs i 
samband med anmälan och att familjen bedöms samarbetsvillig (indikator 5 om 
givna kategorier; ett välstädat hem och samarbetsvilja.). Att anmälan är anonym 
verkar också spela roll för bedömningen av allvar (indikator 6).  

Ett skäl till att en anonym anmälan i denna typ av familj inte tas på allvar 
kan ha att göra med att familjen ’sticker ut’ och av det skälet kan antas dra på 
sig anmälningar från grannar. En svårighet som socialsekreterare har att 
handskas med angående anonyma anmälningar är att man inte har möjlighet att 
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gå tillbaka till anmälaren för att få mer information och därför måste ta kontakt 
direkt med den som blivit anmäld.73 Att kränka den privata integriteten utan att 
veta så mycket om vem som lämnat informationen kan antas minska 
benägenheten för socialsekreterare att ta kontakt med den som blivit anmäld. 
Något som skulle kunna gälla i detta fall. 

De låga förväntningar som ställs på dessa föräldrars föräldraförmåga tolkar 
jag som en form av realitetsanpassning, vilket socialsekreteraren också ger 
uttryck för, samtidigt som en allmän oro för vad dessa svåra 
uppväxtförhållanden ska leda till för barnen skymtar fram. En allmän oro som 
dock inte förefaller leda till någon direkt förändring i arbetet med familjen.  

 
Följande fall är ett exempel på ett för studien ’otypiskt’ handlande. Det visar på 
ett annat förhållningssätt gentemot familjer som kan te sig ’hopplösa’. Två 
anmälningar kommer in samtidigt om en pojkes aggressiva beteende i skolan 
och att han är smutsig och vanvårdad. Han har hittats berusad av en 
skolvaktmästare och har skjutsats till en öppen mottagning för ungdomar med 
missbruksproblem. De gör en anmälan. Socialsekreteraren noterar i enkäten 
sina intryck av anmälan och att en insats troligtvis kommer att beslutas: 
 

(Fall 105) "Skolan uttrycker oro för pojken och oro för att modern inte kan hjälpa honom och ge 
honom omsorg" ... ”Pojken ger tydliga signaler att han inte mår bra, och att han inte får det han behöver 
av sin mamma. Hjälp med läxor, planering, mera struktur, omvårdnad. Han kan inte skriva och läsa. 
Han har tagit emot stöldgods, som polisanmälts och han har gråtit hos sin lärare på grund av att han 
inte har förstått. Behöver få starka vuxna som stöttar och vägleder honom"... "Pojken visar tydligt att 
han ropar på hjälp. Han sökte sig till en skola där han uppträdde aggressivt och polisen tillkallades. 
Han kunde ha druckit alkohol och hållit sig på en mer avskild plats för att undvika upptäckt" … 
”Eventuellt utökad tid hos kontaktfamiljen eller familjebehandling alternativt placering.”(Enkät: V.)  

  
Av enkät och intervjuer framgår att pojken lever samman med sin 
ensamstående mor och tre syskon. Barnen har sedan länge ingen kontakt med 
sin far, som vid tillfället för anmälningarna, avtjänar ett fängelsestraff. Familjen 
har varit aktuell vid olika tillfällen under flera år. Modern har varit utsatt för 
misshandel av barnens far. Hon har missbrukat alkohol och har psykiska 
problem och är för tillfället sjukskriven. Hon beskrivs som trött och sliten. 
Misstankar finns om att modern missbrukar tabletter. Pojken har problem i 
skolan med inlärning. Familjen är beviljad kontaktfamilj och har 
försörjningsstöd. Utredning är redan inledd på grund av den tidigare 
polisanmälan. Under utredningens gång ökar oron för pojkens situation. Flera 
samtal förs med honom. Han ger uttryck för att han inte vill leva och att han är 
ensam och isolerad. Socialsekreteraren uppger att hon upplever modern som 
mer trött och uppgiven än vad som framgick i början av kontakten. Samtal förs 

                                                      
73  Argument som gavs mot att inleda utredning i samband med anonyma anmälningar var att 

anmälan kan förmodas vara en ”hämndaktion”. Att personen vill vara anonym minskar 
trovärdigheten i informationen: ”hur oroad är man om man inte vågar stå för det?” 
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med släkt och skolpersonal och socialsekreteraren överväger att placera pojken 
hos en släkting, men uppger att hon är orolig för vad som ska hända, om han 
plockas ur sitt sammanhang. Ett nätverksmöte arrangeras och pojkens syskon 
kommer med förslag om vad brodern behöver. De är bra förslag, enligt 
socialsekreteraren. I och med nätverksmötet uppdagas att det finns människor 
runt familjen som kan hjälpa till, men att modern inte klarat av att be om hjälp 
tidigare. Hon bedömer att modern inte har krafter och ork om hon inte får 
hjälp. Det blir lugnare i familjen. Utredningen avslutas med råd- och 
stödkontakt med modern, för att hjälpa henne att själv ta hjälp av sin släkt, sina 
syskon och barnens mor- och farföräldrar. Ekonomiskt bistånd beviljas för att 
modern ska ha råd att göra saker med barnen. Pojken får en ny kontaktfamilj, 
som är en släkting. Socialsekreteraren bedömer att en förändring kommer att ta 
lång tid, och uppger att om nätverkets engagemang ökar kan det gå bra. 
Uppföljning kommer att ske med pojkens skola. Socialsekreteraren uppger, att 
insatsen råd- och stödsamtal till modern gör att även pojkens situation i 
hemmet kommer att följas upp.  

 
En möjlig tolkning till att socialsekreteraren agerar i och med anmälningarna 
och att flera olika slags insatser beslutas, är att en utredning pågår och 
socialsekreterarens tidigare kännedom om familjen som varit aktuell för insatser 
(indikator 7). Tydliga tecken på att situationen är allvarlig visar sig (indikator 5 
om givna kategorier som en akut och dramatisk situation, pojkens aggressivitet, 
kriminalitet och fylla). Att båda anmälningarna kommer från tillförlitliga källor, 
som skola och socialtjänst kan också ha betydelse (indikator 5). Att flera olika 
insatser beviljas, som är riktade både till pojken och modern, kan hänga ihop 
med en rad faktorer. Insatsernas tillgänglighet, att familjen samarbetar och 
deltar aktivt i val av insatser (indikator 4 och 5) och att det finns en kontinuitet i 
ärendet med samma socialsekreterare under hela arbetsförloppet kan spela roll. 
Andra viktiga faktorer kan vara socialsekreterarens attityd och engagemang i 
familjen.  

 
När inte tillräcklig eller adekvat hjälp kan ges kan resultatet bli att man inte ger 
någon hjälp alls. Ett exempel är följande fall där en ung mor ansöker om stöd 
vid resursenheten. Modern som växt upp i en missbruksfamilj och själv har 
missbrukat har en nyfödd son och en treårig dotter. Fadern är missbrukare. 
Han har gemensam vårdnad med modern om barnen, men bor inte samman 
med dem. Socialsekreteraren noterar i enkäten ”försummelse/vanvård” och 
noterar vidare:  

 
(Fall 228, 229) "Behov av stöd… Modern hjälpsökande. Önskar kontakt för att kunna 
gå på [xx - verksamheten], där man arbetar med anknytning. För att gå där måste man ha 
kontakt med socialtjänsten. Ekonomihandläggaren har sagt nej, då vänder sig modern hit". 
Hon bedömer att kontakten ska fortsätta: " Har god kännedom om familjen sedan 
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tidigare. Då har hon inte velat ha särskilt mycket stöd. När hon nu ringer själv och vill något 
är det mer troligt att stödet kommer att lyckas bättre." (Enkät: F.) 
 

Av enkät och intervjuer framgår att öppenvårdsverksamheten inte kan erbjuda 
plats och modern får ett annat erbjudande om en liknande verksamhet. För att 
modern och barnen ska få en plats där, kräver verksamheten att en utredning 
först görs av socialtjänsten. Efter samtalet avbokar modern träffar och kommer 
inte tillbaka varmed ärendet avslutas. Socialsekreteraren uppger att hon oroar 
sig för moderns omsorgsförmåga efter att ha sett henne med barnen och 
beskriver henne som osäker och isolerad. Socialsekreteraren tror att modern 
behöver stöd, men tror inte att en utredning är till någon hjälp för familjen. 
Hon uppger att det enligt hennes arbetsledare inte är någon idé att arbeta med 
modern, då hon är känd sedan länge. Socialsekreteraren beskriver att det är en 
mor som vuxit upp i missbruk och att sådana familjer är vanliga. Hon menar att 
utifrån sin erfarenhet orkar inte alla. Det gäller särskilt om man som denna mor, 
är så osäker och så lätt viker undan, då kommer den typ av verksamhet som 
modern söker inte ge tillräcklig hjälp. Hon avslutar med reflektionen att 
modern kan gömma sig, men problemen kommer så småningom att visa sig i 
skolan, kanske på förskolan.  

 
Min tolkning av detta är, att trots att modern bedöms ha brister i sitt 
föräldraskap och beskrivs som ung, osäker och isolerad kan de organisatoriska 
villkoren, det vill säga att modern söker stöd vid den frivilliga resursenheten 
och inte vid utredningsenheten spela roll för att kontakten avslutas (indikator 1 
om interna gränser). Föreställningen om modern som ’hopplös’ och inte möjlig 
att hjälpa, kan legitimera beslutet att inte utreda barnens situation eller försöka 
nå henne, när hon inte vill komma (enligt indikator 7 om tidigare kännedom). 
Förutom att fallet är ett exempel på organisationens gränser och på 
socialtjänstens ibland låga förväntningar på vissa klienter är det också ett 
exempel på hur osynliga barn blir i arbetet. Att modern anses ’hopplös’ spiller 
över på barnen som inte får den hjälp modern efterfrågar.  

Unga 

Den stökiga tonåringen  

De unga som anmäls från polisen för kriminalitet, missbruk och våldsamt 
beteende är redan definierade utifrån sitt utagerande beteende i form av 
kriminalitet eller missbruk. De institutionella förutsättningarna gör dem mer 
synliga än de yngre, eftersom det utagerande beteendet, om det anmäls till 
polisen, alltid förmedlas vidare till socialtjänsten. Kontoren handlägger 
polisanmälningar om unga på olika sätt. Det specialiserade kontoret har en 
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särskild socialsekreterare vars enda uppgift är att ta emot och handlägga 
anmälningarna. Vid det integrerade kontoret handläggs anmälningarna i en 
ungdomsgrupp som arbetar med anmälningarna utifrån särskilda rutiner. 

 De båda socialkontoren följer rutinen att träffa den unge i ett 
bedömningssamtal, oftast tillsammans med en eller båda föräldrarna. Efter det 
första samtalet kan socialsekreteraren hänvisa till andra enheter som exempelvis 
resursenheten för stödsamtal, eller till utredningsenheten. Vid det integrerade 
kontoret är det samma socialsekreterare, som har det första samtalet, som 
antingen avslutar kontakten eller låter den övergå i en utredning.  

Den kvantitativa studien visar att få av de unga som anmäls för asocialitet 
utreds. Få flickor jämfört med pojkar anmäls av polisen. De problem som 
anmäls handlar för flickornas del om snatterier, eget missbruk eller konflikter 
med föräldrar. Att pojkar och flickor uttrycker sina problem på olika sätt och på 
olika arenor har konstaterats i flera studier (Anderssons & Ulmanen, 2006). 
Även denna studie visar att flickornas problem, som de beskrivs i 
anmälningarna, främst tar sig uttryck i agerande inom familjen, medan pojkar 
beskrivs agera ut sina problem utanför familjen genom hot, våld och 
kriminalitet.  

Det som skiljer beskrivningarna av ungdomar från de yngre barnen är att 
ungdomarna i högre grad framställs som ansvariga, inte som offer för sociala 
omständigheter. Nedanstående fall är ett exempel på en utsortering som ter sig 
logisk utifrån själva organisationens utformning. Socialsekreteraren kan 
antingen föra över ärendet till utredningsenheten, hänvisa till annan instans eller 
avsluta utan någon hänvisning.  
 
I fallet med en sextonårig flicka som snattat smink noterar socialsekreteraren i 
enkäten att hon sannolikt inte kommer att gå vidare med ärendet och att ett 
samtal bokas in. Anledningen till det är ”rutin” enligt socialsekreterarens 
notering i enkäten. Kontakten avslutas efter ett samtal med mor och dotter.  
Socialsekreteraren noterar:  

 
(Fall 274)”Träffade mamman och flickan. Det framkom ingen oro utan hon verkar vara en 
skötsam tjej. Det går bra i skolan och hon ger ett trevligt helhetsintryck. Hon pratar tydligt 
och tog på sig snatteriet. Informerade om resursenheten.” (Enkät: G.)  

 
 
Som framgår av enkäten är det rutin att boka in unga och deras föräldrar för ett 
samtal i samband med en polisanmälan (indikator 3 om lokala regelverk). 
Bedömningen att avsluta kontakten tolkar jag utifrån socialsekreterarens svar i 
enkät och intervju att inget framkommit i samtalet som föranledde någon oro 
från socialsekreterarens sida. Socialsekreteraren tycks göra en sammantagen 
bedömning av brottets allvar, hennes intryck av flickan och hur det går för 
henne i skolan (indikator 5 givna kategorier) som för till att flickan inte bedöms 
vara behörig till utredning. Upplysningen om resursenheten kan tolkas som en 
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information om den service som finns om hon vill söka stöd. Det tycks som 
om det är inom resursenhetens ansvarsområde som problemet bedöms höra 
hemma (indikator 1 om interna gränser).  

 
"Normalförklaringen" kan tyckas bli avgörande för utsortering. Resonemanget 
att problemets lösning läggs utanför den utredande delen av socialtjänsten 
skulle kunna te sig logiskt om problemet definieras som en fas i ett barns 
normala utveckling. Men resonemanget håller inte riktigt om det används för de 
barn som anmäls för grövre brott, våld och missbruk. Den kvantitativa studien 
visar att dessa anmälningar utreds i låg grad. Majoriteten av dem som anmäls 
och av de som utreds är pojkar. Denna typ av problematik hos unga människor 
skulle kunna tyckas vara just ett socialt problem och inte uttryck för en fas i en 
normal utveckling. Den kvantitativa studien visar att de flesta 
bedömningssamtal avslutas utan att någon fortsatt kontakt föreslås. I flera fall 
hänvisas familjerna till frivilliga råd- och stödsamtal på resursenheten och i 
några fall till den öppna barn- och ungdomspsykiatrin eller till en öppen 
alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Om skolan anmäler är det inte 
ovanligt att ärenden förs tillbaka dit. Problemen definieras därmed som ett 
’icke-problem’ utifrån den myndighetsutövande socialtjänstens perspektiv och 
ansvarsområde.  

 
Även om socialsekreterare upptäcker problem som skulle kunna innebära 
behörighet, kan det vara annat, exempelvis tidsbrist, som blir skälet för 
utsortering. Det nämns särskilt i samband med polisanmälningar. 
Socialsekreteraren noterar i enkäten: 
 

(Fall 280)”Inte hunnit träffa pojken. Det är arbetsbelastningen. Den har varit enorm sedan 
september.” (Enkät: G.)  

 
Socialsekreteraren anger i enkät och intervju att hon inte hunnit träffa modern 
och pojken, men att hon talat med modern i telefon. Hon känner henne och 
pojkens bror sedan tidigare och bedömer modern som ansvarstagande. Hon 
uppger att hon litar på att modern ber om hjälp om pojken behöver det. 
 
Min tolkning av vilka faktorer som socialsekreteraren lägger vikt vid i 
bedömningen av att kunna avsluta ärendet, trots att hon inte träffat pojken, är 
hennes tidigare kännedom om hans familj, hennes positiva intryck av modern 
samt moderns samarbetsvilja (indikator 7 och 5).  

 
Ett viktigt tema som framkommer är hur allvarligt brottet bedöms vara. När 
den unge (i denna studie är majoriteten pojkar) genom eget beteende blir 
aktuell, genom en polisanmälan, tycks det som om en straffrättslig syn smyger sig 
in i resonemangen. En sammanblandning mellan brottets art och pojkens 
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situation träder fram, där det inte är helt givet vad som menas som tillräckligt 
allvarligt. Är det brottet eller den sociala situationen? I flera av intervjuerna 
framkommer att själva den kriminella handlingen inte bedöms tillräckligt 
allvarlig och därför är det svårt för socialtjänsten att tvinga sig på. Man väntar 
därför hellre in nästa brott för att få mer på fötterna. Uttrycken ’’tillräckliga skäl” 
och ”Det är inte tillräckligt allvarligt för att gå vidare” förekommer ofta.  

 
En pojke på femton år som tidigare varit aktuell för kriminalitet och där ett 
yttrande lett till insatsen medling har polisanmälts igen. Socialsekreteraren 
noterar i enkäten: 

 
(Fall 152)”Iblandad i hantering av stulet gods.” (Enkät: H.)  
 

Av enkät och intervju framgår att kontakten avslutas efter ett samtal med 
pojken och hans mor. Skälen till att inte inleda utredning är att varken modern 
eller pojken vill ha vidare kontakt och att brottet inte går att knytas till pojken 
(indikator 5 om bristande samarbetsvilja och brist på bevis att pojken begått 
brottet).  

 
Trots att den svenska lagstiftningen anger att ungas kriminella beteende är en 
sak för socialtjänsten och inte kriminalvården tycks deras kriminella beteende 
paradoxalt nog få en straffrättslig bedömning inom socialtjänsten. Det är 
brotten som bedöms och när de inte bedöms tillräckligt allvarliga inleds inte 
utredning.  

I flera fall bedöms den sociala situationen som allvarlig, eftersom kunskap 
finns om tidigare insatser. Det kan handla om kriminalitet och alkoholmissbruk 
i familjen och att den unge tidigare polisanmälts eller att syskon varit eller är 
aktuella för utredningar och insatser. Att det finns en pågående kontakt med 
socialtjänsten används i dessa fall som argument för att inte inleda en utredning.  

Till skillnad från de yngre barnen görs de ungdomar som begår brott mer 
ansvariga för sitt beteende, något som kan tyckas rimligt. Men frågan är om 
ungdomar ska betraktas som ansvariga för den sociala problematik som de 
själva och föräldrarna visar upp. Detta är problem som tycks komma i 
bakgrunden till förmån för de brott de begått. 

När föräldrar och den unge inte vill ta emot de insatser som erbjuds och 
brottet inte bedöms som tillräckligt allvarligt avslutas kontakten utan 
uppföljning eller insatser och med kommentarer att de unga troligtvis snart 
återkommer för nya brott. I och med att föräldrar och den unge uttrycker att de 
inte vill ha kontakt med socialtjänsten utdöms möjligheten till samarbete. 
Problemen ställs i relation till en juridisk kontext, där kriterierna för en LVU-
utredning ska uppfyllas. Om brottet är av allvarligare art kan den unge 
kategoriseras som en ’ansvarig förövare’ och därmed bli ett fall för den sociala 
barnavården. Oviljan att ta emot de insatser som erbjuds och brottets art blir 
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därmed avgörande för bedömningen att inte inleda utredning istället för den 
unges samlade sociala situation.  

 
Det förekommer att utredning inleds även om den unges brottslighet och 
sociala situation inledningsvis inte bedöms som allvarlig, även om det i denna 
studie sker i undantagsfall. Ett exempel på det är följande polisanmälan om en 
femtonårig pojke. Socialsekreteraren noterar i enkäten ”Vandalisering av busskur” 
och gör en första bedömning att någon fortsatt kontakt sannolikt inte kommer 
behövas: 

 
(Fall 176) ”Lindrig form av förstagångskriminalitet.” (Enkät: X.) 
 

Efter att ärendet delats ut i en behandlingskonferens beslutas att inleda 
utredning på grund av brottets allvar. Det dröjer innan socialsekreteraren träffar 
pojken och hans föräldrar, då det första besöket avbokas av modern. Pojken 
bor med sin ensamstående mor som är sjuklig. En dryg månad efter att anmälan 
kommit in träffar socialsekreteraren pojken, hans mor och far och får intrycket 
av att pojken lever i ett stabilt hem. Föräldrarna och pojken ger ett gott intryck 
och det går bra för pojken i skolan och på fritiden. Mötet med föräldrarna och 
pojken ger inte anledning till oro. Socialsekreteraren menar att det framgår av 
pojkens berättelse att han inser det tokiga i det han gjort. Vandaliseringen av 
busskuren var inte planerad och skedde med två andra pojkar som var tillfälligt 
bekanta. Socialsekreteraren beskriver händelsen som en dåres infall. Insatsen 
medling föreslås vilket pojken går med på. Socialsekreteraren uppger att 
medlare finns tillgängliga på kort varsel och uppger att ärendet formellt pågår 
fram tills medlingen är avslutad. 

 
Min tolkning av att utredning inleds trots att brottet inledningsvis inte bedöms 
som allvarligt av den socialsekreterare som mottar anmälan är att det görs en ny 
bedömning i samband med utdelning av ärendet, då såväl kollegor som 
arbetsledare är med. De bedömer brottet som allvarligt (indikator 5 om 
straffvärdet). Att insatsen medling föreslås tyder på den tillgängliga 
insatsrepertoaren (indikator 4) och att inget framkommer i samtalet med 
familjen, som tyder på en svår social situation för pojken (indikator 5 om 
normalitet och positivt intryck som givna kategorier). En ytterligare reflektion 
är att utredningen, som består av det samtal som förs med pojken och hans 
föräldrar, förefaller ha likartat innehåll som de rutinmässiga 
förhandsbedömningssamtal, som vid båda kontoren förs i samband med 
polisanmälningar. Några andra kontakter förutom med familjen tas inte. 

  
Följande exempel på utsortering av polisanmälda ungdomar tas med för att visa 
hur själva organiseringen av arbetet kan utgöra hinder för att en utredning ska 
komma till stånd. Vid den specialiserade organisationen hanterar en särskilt 
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avdelad socialsekreterare polisanmälningar. Om det är en anmälan som 
socialsekreteraren bedömer ska utredas, måste ärendet föras över till 
utredningsenheten med en motivation. Svårigheten i själva överföringen av 
ärenden kan utgöra hinder för att en utredning ska komma till stånd. 
Socialsekreterare kan göra bedömningen att det finns behov av insatser. 
Ställningstagandet baseras på kunskap om familjens sociala situation och 
bedömningen att den unge befinner sig i farozonen. Men det förekommer att 
överföring inte görs till utredningsenheten då brottet bedöms inte har 
tillräckligt högt straffvärde och att tidigare försök att föra över liknande ärenden 
inte lyckats.  

Det är ’gatekeeperns’ uppgift att endast släppa igenom de familjer/barn som 
ska tillhöra organisationen. När det handlar om ungdomar som anmäls till 
polisen kan, vid det specialiserade kontoret, utredningsenhetens ’gatekeeper’ 
påverka vilka ärenden som ska aktualiseras. Det handlingsutrymme den 
socialsekreterare har som hanterar polisanmälningar är att argumentera för 
utredning gentemot utredningsenheten, samt informera och motivera 
familjerna att ta kontakt med resursenheten.  

Det framkommer att familjer och ungdomar mer eller mindre rutinmässigt 
uppmanas söka stöd på resursenheten vid det specialiserade kontoret. Där 
erbjuds i huvudsak samtal av terapeutisk art. Erbjudanden om stödsamtal med 
möjlighet att återkomma vid behov, tas framförallt emot av ensamstående 
mödrar för stöd i att hantera sina svåra tonåringar. I ett av fallen i studien 
förekom det att en flicka ville gå i samtal och prata om sina relationsproblem, 
något som kommenterades med förvåning av socialsekreteraren. För många av 
de unga som aktualiseras genom en polisanmälan förefaller den stora 
utsorteringen legitimeras av den öppna stödenhet som finns i området.  

  Föräldrar 

Den splittrade familjen 

Den kvantitativa studien visar att familjer som anmäls eller ansöker i hög grad 
hänvisas vidare redan i samband med den första kontakten. Det sker särskilt när 
det handlar om föräldrar i konflikt med varandra. Det kan också vara fråga om 
familjer där det tidigare förekommit vårdnadstvister eller där föräldrar 
misstänks för försummelse av barn. De uppmanas ta kontakt med familjerätten, 
familjerådgivning eller resursenheten.  

En öppen verksamhet som resursenheten kan erbjuda samarbetssamtal och 
stöd till föräldrar i deras kommunikationssvårigheter och konflikter kring vård 
och fostran av barnen. En typisk ansökan om stöd kan se ut så här. 
Socialsekreteraren noterar i enkäten:  
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(Fall 204, 505) ”Samarbetssvårigheter som utmynnar i att modern tar kontakt med 
resursenheten för råd/konsultation beträffande barnen. Oro att barnen blir lidande, att 
konflikterna går ut över barnen" Socialsekreteraren bedömer: "att erbjuda stödsamtal 
som förhoppningsvis leder till samarbetssamtal för parterna." (Enkät: I.)  
 

I flera av fallen där det pågår konflikter mellan separerade föräldrar tas 
erbjudanden om stödsamtal främst emot av mödrarna.  
 
I ett fall ansöker en mor, per telefon till utredningsenheten, om stöd i en 
föräldrakonflikt mellan separerade makar. Ansökan förmedlas vidare till 
resursenheten med argumentet att föräldrarna behöver samarbetssamtal och att 
utredningsenheten inte erbjuder samtalsstöd. Efter att socialsekreteraren vid 
resursenheten haft ett telefonsamtal med modern bedömer hon att kontakten 
ska avslutas. Hon noterar följande i enkäten:  

 
(Fall 53) ”Föräldrakonflikt, ingen oro för barnet. Mamman ser pappan som en bra pappa, 
men anser att barnet är för litet för att vara där.” (Enkät: J.) 
  

Vad som framkommer i enkät och intervju är att barnet bor med modern, 
föräldrarna har gemensam vårdnad och att det förekommer en konflikt mellan 
dem. Socialsekreteraren uppfattar att modern och fadern duger som föräldrar 
och att barnet inte skadas av deras konflikt. Socialsekreterarens argument för att 
avsluta kontakten är att modern inte ifrågasätter faderns föräldraförmåga utan 
anger barnets ålder (tio månader) som skäl för att fadern inte ska ta hand om 
barnet.  
 
Min tolkning av vad som avgör bedömningen om behörighet är 
normalförklaringen (indikator 5). Barnet befinner sig i en viss fas av sin 
normala utveckling som kräver moderns närvaro. Moderns ovilja, att låta barnet 
vara hos fadern, kommer därmed inte att handla om hans eventuella 
omsorgsbrist, vilket skulle göra dem behöriga till socialtjänstens insatser, utan 
om vad barn behöver i vissa faser i livet.  

Föräldern som samarbetsvillig - eller ej 

Samarbetsförmåga är ett nyckelord i socialsekreterarnas beskrivningar av sina 
klienter. Hur mötet mellan socialtjänst och föräldrar utvecklar sig verkar spela 
roll för bedömningarna. Föräldrar och barn beskrivs ibland som aggressiva och 
bedöms därmed som omöjliga att arbeta med för att de inte vill lösa 
problemen. Om inte ’tillräckligt’ starka skäl för utredning finns kommer 
kontakten att avbrytas. Det sker framförallt i kontakter med den öppna 
stödenheten eller med de socialsekreterare som hanterar polisanmälningar, även 
när situationen i familjen bedöms som allvarlig. Dessa familjer kan ha en lång 
historia av utredningar och insatser bakom sig.  
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Men föräldrars samarbete kan också utgöra skäl till att inte utreda. Många 
kontakter avslutas för att man vill värna den frivilliga kontakten. Det kan handla 
om att det pågår en frivillig kontakt mellan socialtjänsten och föräldrarna som 
enligt socialsekreterarna föräldrarna upplever som positiv. Skälen som uppges är 
att en frivillig kontakt ger en bättre ingång i familjen. Utredning kan eventuellt 
komma senare, men frivillighet går först. Det förekommer också beskrivningar 
om att man hellre avstår att utreda, då det kan bli en påfrestning i familjen. I ett 
fall beskrivs hur utredningen av familjen kan upplevas som ett trauma.  

Argumentet att föräldrar samarbetar eller inte samarbetar får därmed samma 
resultat - att utredning inte inleds. Man skulle kunna utrycka det så att 
lagstiftningens betoning av frivillig samverkan mellan föräldrar och socialtjänst 
är styrande i dessa bedömningar.  

Den fattiga och hemlösa föräldern  

Ett skäl för avvisning är att problemen definieras som materiella. Brist på 
pengar och bostad tycks inte utgöra någon ’risk’ för barnet. Trots att föräldrar 
som saknar bostad skulle kunna betraktas som avvikande definieras inte deras 
föräldraskap som det. De har ekonomiska problem och ansvaret hamnar på 
ekonomienhetens bord (se Andersson & Swärd, 2007, för liknande resultat). 
Om handläggarna på ekonomienheten inte misstänker att barnen far illa, eller 
om anmälningar om misstänkt misshandel eller vanvård inte kommer in till 
Barn- och familjeenheten, förblir familjen okänd där. I de fall anmälningar eller 
ansökningar om bostadsproblem kommer direkt till Barn- och familjeenheten 
remitteras familjerna till ekonomienheten, där denna typ av ärenden anses höra 
hemma. Familjer som utretts och beviljats insatser tidigare och där man bedömt 
att föräldrarna klarar av sina barn, hänvisas också till ekonomienheten eller till 
resursenheten. Eftersom det inte ingår i ekonomienhetens uppgift att bedöma 
barnens situation, förblir barnen osynliga, så länge inget akut inträffar, som har 
med barnet att göra. I följande fall kommer en ansökan om bostad in till 
utredningsenheten från ett par som nyligen fått barn och som är bostadslösa 
(hotellboende). De hänvisas från utredningsenheten direkt till resursenheten. 
Socialsekreteraren noterar i enkäten:  

 
 (Fall 59) ”För att klargöra vad insatsen/stödet ska bestå av.”  (Enkät: K.)  
Socialsekreteraren vid resursenheten noterar i en första bedömning att 
föräldrarna troligtvis behöver: ”samtalsstöd i sin föräldraroll.” (Enkät: E)  
 

Av enkäten och intervjuer framgår att en utredning har gjorts tidigare i 
samband med barnets födelse. Familjen levde då i en svår social situation och 
saknade bostad. Utredningen avslutades med att föräldrarna bedömdes klara av 
barnet. De var två om barnet och ville inte ha någon annan hjälp än bostad. 
Modern är sjukpensionerad och har haft psykiska problem. Fadern är flykting 
och saknar uppehållstillstånd. Socialsekreteraren vid resursenheten hänvisar 
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dem till ekonomienheten, som de har kontakt med, och anger att skälet är att 
föräldrarna inte efterfrågar något annat stöd än en bostad och ekonomisk hjälp 
(deras barnvagn har gått sönder). Efter hembesök görs bedömningen att 
föräldrarna inte har problem med föräldraskapet eller att det är några problem 
med barnet. Socialsekreteraren avslutar ärendet när hon får information om att 
de har en tid inbokad på ekonomienheten två veckor senare. De uppmanas att 
återkomma om de vill. Socialsekreteraren har inte senare tagit kontakt med 
ekonomienheten och vet inte om de har varit där. Socialsekreteraren anger att 
de troligtvis blir aktuella igen på grund av deras sociala - och boendesituation. 
 
En första reflektion i tolkningen av socialsekreterarnas bedömningar är att 
fattigdom är en omständighet som kommer att fungera som en utsorterings-
strategi. Eftersom materiella problem som bostad och pengar behandlas av 
andra myndigheter (bostadsförmedlingen) eller av andra enheter 
(ekonomienheten) blir det inget utredningsärende (indikator 1 om externa och 
interna gränser). Att familjen är utredd tidigare fungerar också som ett 
argument för att inte utreda (indikator 7 om tidigare kännedom). Inte heller har 
det inkommit någon anmälan från någon professionell om att barnet riskerar 
fara illa (indikator 6 om tilliten till en anmälan). Den sociala barnavården 
behöver inte kopplas in då några problem i föräldraskapet inte framkommer vid 
hembesöket och barnet inte visar några tecken på att det far illa. Därmed 
bedöms inte risken som akut. (indikator 5 om givna kategorier; akuta situa-
tioner). Vad är det då som inte är akut? Familjens materiella situation med 
bristen på bostad handlar det uppenbarligen inte om, med tanke på att de bor 
på hotell. Den trasiga barnvagnen tycks heller inte ses som ett akut problem. 
Det socialsekreteraren tycks ta hänsyn till i sin bedömning är föräldrarnas 
psykologiska/emotionella relation till barnet, som hon bedömer tillräckligt god 
och inte den materiella situation familjen lever i.  

Forskning visar att barns situation bedöms utifrån föräldrarna och att 
barnens konkreta situation sällan undersöks (Egelund, 1997; Swift, 1995). I det 
här fallet skulle fattigdom och hemlöshet för föräldrarna kunna beskrivas som 
en påfrestning som påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga. Men 
socialsekreterarens kontroll genom hembesöket och att hon vet att föräldrarna 
har en inbokad tid på ekonomienheten innebär att hon har gjort vad hon ska 
utifrån de organisatoriska villkoren. 

Det faktum att föräldrarna inte vill ha råd och stöd i sin föräldraroll eller i 
sin relation till varandra, får som konsekvens att de blir utan hjälp från den 
sociala barnavården. Det som kan erbjudas vill de inte ha och det 
ekonomienheten erbjuder räcker uppenbarligen inte för att ge barnet en 
någorlunda trygg materiell situation.  

 
Utredning kan inledas när information kommer om att en familj hotas av 
vräkning. I ett fall avvaktar socialsekreteraren att ta beslut, när information 
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kommer in från kronofogden om en vräkning av en ensamstående mor och 
hennes två barn. När en ny anmälan om samma familj kommer från 
ekonomienheten en tid senare, inleds utredning. I utredningen kommer det 
fram misstankar om att modern missbrukar, vilket inte går att klarlägga och 
socialsekreteraren avslutar utredningen med att hyresskulden betalas. Hon hyser 
inte någon oro för barnen, eftersom de bor växelvis hos fadern, och han 
bedöms som ansvartagande.  

Det är väldokumenterat att majoriteten av socialtjänstens klienter är fattiga 
och marginaliserade, något som även gäller för den sociala barnavårdens 
klienter. I socialsekreterarnas redogörelser lyfts ytterst sällan sådana fakta fram 
som en del i bedömningen. Tidigare forskning visar att fattigdom inte tas med i 
socialsekreterares bedömningar som en viktig del i barns bristande välfärd 
(Krane & Davis, 2000; Egelund, 1997; Parton et al., 1997; Swift, 1995; 
Hollander, 1985).  

Den kapabla modern och den farliga fadern 

Ett genomgående tema i beskrivningarna av mödrarna är deras förmåga; om de 
har kapacitet eller ej. Föreställningen om modern som kapabel, att själv kunna 
ta ansvar och fostra sina barn, är en viktig omständighet, som gör det möjligt 
att sortera ut många av de familjer som anmäls eller ansöker om stöd. Att 
kategorisera mödrar som ”kapabla”, blir en typifiering som hjälper 
socialsekreteraren sortera agnarna från vetet. Den kapabla modern blir en 
stereotyp som används som en obehörighetskategori såväl till utredning som till 
insats, och används i hög grad vid det kontor där det är ett stort inflöde av 
anmälningar och ansökningar.  

I följande fall görs en polisanmälan efter en narkotikarazzia i en mans 
lägenhet, då polisen upptäckt leksaker i mannens hem. Socialsekreteraren 
noterar i enkäten: 
 

(Fall 76) ”Först oroande men sedan inte när andra fakta kom fram… Efter grävande 
hittade jag info om att barnet var väl omhändertaget och skyddat av mamman. Fadern går på 
vuxenenheten för sitt missbruk. En bedömning har redan gjorts att mamman tar hand om 
barnet bra och skyddar det." (Enkät: B.) 
 

Av enkät och intervjuer framgår att socialsekreteraren tagit reda på att 
föräldrarna har gemensam vårdnad om en treårig pojke. Ärendet har varit 
aktuellt tidigare då fadern försökt hämta pojken från daghemmet berusad. 
Socialsekreteraren avslutar kontakten efter ett telefonsamtal med modern, med 
bedömningen att hon skyddar barnet och kan hålla pojken borta från fadern. 
Socialsekreteraren anger att anmälan först gjorde henne orolig på grund av att 
föräldrarna var unga och att det fanns missbruk med i bilden. Men i 
telefonsamtalet med modern hör hon att modern är kapabel att klara av 
situationen. Fadern är tillfälligt på behandlingshem och socialsekreteraren 
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avslutar med att hon tror att ärendet kommer bli aktuellt igen, då det är troligt 
att fadern får återfall och vill träffa pojken.  

 
Min tolkning av skälen till att socialsekreteraren inte går vidare i detta ärende är 
kategoriseringen av modern som ’kapabel’. Denna kategorisering kan fungera 
som en tillfällig lösning på problemet med faderns ’farlighet’. I och med att 
modern bedöms som kapabel blir situationen inte lika akut (indikator 5 om 
givna kategorier; akuta situationer). Trots att den gemensamma vårdnaden 
troligtvis innebär att fadern vill träffa sin son, när han kommer hem från 
behandlingshemmet, är det moderns omsorgsförmåga som bedöms och inte 
faderns. Eftersom modern bedöms kapabel att i den aktuella situationen skydda 
barnet mot den farliga fadern kan ärendet avskrivas.  
 
I många av fallen, där det förekommer våld läggs ansvaret på kvinnan att 
skydda barnet. I ett fall, där utredningen inte lyckas klarlägga om fadern 
missbrukar och misshandlar sin son, uppmanas modern att ringa till 
socialjouren när mannen blir berusad, för att hon ska få ett vittne.  

Förväntningarna på föräldrarna skulle kunna beskrivas som könade, där 
ansvaret för omsorg och beskydd av barnet förväntas ligga på kvinnan 
(Ericsson, 2002). Det är mödrarna som ska sätta gränser och om mödrarna inte 
lyckas med det är det deras beteenden som problematiseras, inte fädernas.  

 
(Fall 333) "Mamman är orolig då och då att pappan inte är frisk och att barnet inte har det 
bra hos honom. Hon hör av sig om igen om detta. Barnet är ganska lite hos pappan och det är 
mycket osäkert om han är så sjuk som mamman anser, men att de har samarbetsproblem 
stämmer.” (Enkät F.)  
 

Man skulle kunna beskriva inställningen som att mödrarna antingen tar 
(onödigt) stort eller för litet ansvar för barnen. En socialsekreterare anger att 
hon har många föräldrar som oroar sig, framförallt kvinnor, men att fäderna för 
det mesta är ”rätt okey”.  

 
I följande fall misshandlas och våldtas en kvinna av sitt barns far, som är 
narkotikamissbrukare. Sonen är i förskoleåldern. Anmälan kommer från polisen 
till utredningsenheten vid det specialiserade kontoret. Socialsekreteraren svarar 
på frågan om varför socialsekreteraren inte träffar modern och barnet i en 
intervju om fallet: 

 
(Fall 1) ”Det var inte så akut för henne. Det är bara akuta ärenden vi bokar in på jouren.” 
(Intervju: L.)  
 

Enligt svaren i enkät och intervju bedöms inledningsvis informationen som 
oroande av socialsekreteraren och en första bedömning görs att modern 
troligtvis kommer behöva flytta till ett skyddat boende. Efter två telefonsamtal 
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med modern, där socialsekreteraren får veta att sambon är häktad, att modern 
har vänner och att hon ska flytta och ordna med besöksförbud för fadern, 
bedöms hon kapabel att själv ordna upp situationen. Socialsekreteraren hänvisar 
modern att ta kontakt med resursenheten eller familjerätten. Hon träffar inte 
barnet, eftersom hon anser att det är för litet för att påverkas av händelsen och 
att han sov medan det hände. 

 
Min tolkning av vad som kan vara styrande i bedömningen att inte träffa 
modern och pojken och att inte utreda, är att situationen inte bedöms som akut 
och att modern kategoriseras som kapabel (enligt indikator 5 om givna 
kategorier; akuta situationer och kapabla föräldrar). En bidragande faktor till 
bedömningen skulle kunna vara barnets ålder. Socialsekreteraren bedömer 
pojken som för liten för att ta skada av händelsen (enligt indikator 2 om barnets 
ålder). 

I intervjun om fallet framkommer synpunkter på att organisationen är dålig 
på att möta misshandlade kvinnor. Ofta hänvisas de till den öppna stödenheten:  

 
”Jag vet inte riktigt om det fungerar. Vi har pratat om att särskilt de här 
invandrarkvinnorna kanske inte har så lätt att ta sig fram. De måste ringa ett samtal till och 
de kanske inte kommer fram. Jag kan tycka så här i de fallen, att de skulle behöva mer stöd, 
de kvinnorna och faktiskt få en tid här, så att man följer upp… kanske en rutin, att de 
alltid får ett samtal hos oss eller på resurs, direkt när de ringer. Vi har ju pratat om det, det 
är ju också en resursfråga.” (Intervju L.) 

Mödrar som slår  

Föreställningen om den goda modern som den som skyddar och inte slår sina 
barn finns som en idealbild som tycks påverka bedömningarna. Med denna 
föreställning följer att vissa verkligheter, som att det finns mödrar som slår, inte 
alltid uppfattas. De passar inte in i mönstret. I beskrivningarna av 
händelseförlopp och i karakteristiken av familjerna beskrivs mödrar som både 
slår, överger och utsätter sina barn för svåra situationer, men i många 
bedömningar betonas att förändringar skett till det bättre. Ett tänkbart skäl till 
de svaga reaktionerna kan vara att fadern sällan ses som ett alternativ när det 
gäller omsorgsförmåga. Fäderna beskrivs antingen som missbrukare, 
våldsamma, i fängelse, eller så är de inte närvarande på grund av att de är döda 
eller bosatta i andra delar av Sverige eller i andra länder.  

Mödrars våldsamma beteende ses i ljuset av deras svåra historia och 
beskrivningarna görs i förmildrande ordalag (fall 94; fall 88). Här skulle man 
kunna beskriva modern som ’den farliga’, och arbetet riktas mot att skapa en 
bättre relation mellan mor och barn. Den här typen av försoningsarbete är inte 
ovanligt ifråga om ensamstående mödrar och deras tonårsflickor. 
Socialtjänstens insats skulle kunna beskrivas som en ersättning för moderns 
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brister i omsorgen. Lösningen på problemet, att modern slår, blir att arbeta för 
en förändring så att mor och dotter kan kommunicera bättre.  

Vems behov?  

Föräldrars behov av avlastning är en problemkategori som kan betraktas som 
en typisk stödkategori. I ansökan om stöd för avlastning kan föräldrar bli 
mottagare av samhällets stöd. Det är en tjänst som erhålls utifrån en individuell 
behovsbedömning. Stödet ges till föräldrar i syfte att de ska orka ta sitt 
föräldraansvar och kan betraktas som en del av det förebyggande stödjande 
arbetet gentemot barn och familjer.  

Den kvantitativa studien visar att många av de föräldrar som kommer i 
kontakt med den sociala barnavården är ensamstående mödrar med dålig hälsa 
och dålig ekonomi. Typiska föräldrar som får denna slags insats prövad i 
utredning och som får insatsen beviljad, är föräldrar som lever i en utsatt 
situation. De är ensamstående, har psykisk problematik, bostadsproblem och 
konflikter med barnen och deras fäder. Inte sällan är mödrarna utsatta för 
misshandel. Socialsekreterarna är osäkra på deras förmåga till omsorg om 
barnen. Många av dem som söker avlastning ansöker om en kontaktfamilj. I de 
fall där ansökan inte utreds kan skälen vara att de bedöms ha egna resurser, att 
insatsen inte kan erbjudas, att barnen är för gamla, att fadern har gemensam 
vårdnad om barnet eller att föräldern behöver något annat än det som 
efterfrågas.  

I flera av dessa fall riktas inte intresset mot de ensamstående mödrarna och 
deras önskemål. Istället hävdas att det är barnens behov som ska styra och 
insatsen betraktas då inte i första hand som avlastning för föräldern utan som 
stimulans för barnet. Skäl som skulle kunna betraktas som uttryck för ett 
barnperspektiv i arbetet (se Andersson & Hollander, 1996, om svårigheten med 
tolkning av begreppet barnperspektiv och barnets bästa).  

Genom att beskriva insatsen kontaktfamilj/kontaktperson som en insats 
exklusivt riktad till barnet, och som sådan endast relaterad till barnets behov 
och ålder, kan barnperspektivet användas i prioriteringsarbetet. Barnets behov 
lyfts fram, men sätts i motsatsförhållande till de vuxnas behov. Man skulle lite 
tillspetsat kunna säga att barnperspektivet lyfts fram när ansökningar om 
avlastning avvisas. Detta med argument som att stödet ska riktas till barnet och 
inte till den vuxne.  

 
Ett exempel på denna typ av resonemang ges i följande fall, där en 
ensamstående utrikesfödd mor söker avlastning och kontaktfamilj i en pågående 
utredning. Hon har fyra barn; en tonåring, två yngre barn och en nyfödd med 
olika fäder, med vilka hon har konflikter. Tonårsflickan har psykiska-, 
missbruks- och skolproblem. Hon har föreslagits insatsen kontaktperson, men 
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tackat nej. De mindre syskonen i familjen är inte aktuella som ’ärenden’ för en 
utredning. Socialsekreteraren bedömer situationen i en intervju om fallet: 

 
(Fall 358)”Kontaktfamilj är flickan för gammal för, hon är fjorton. Det handlar inte så 
mycket om avlastning utan om barnets behov. Det är ju inte mamman vi utreder, inte 
mammans behov. Jag tror hon behöver konkret hjälp, man vet ju själv hur det är, hon är ju 
väldigt kapabel, rejäl, att hon härdar ut och står ut, ändå orkar, men jag tror att hon skulle 
behöva lite praktisk hjälp. [Det är] besparingar, är det riktigt, riktigt illa och man ser att 
behoven finns så är det klart, då ska det vara riktig kaos. Men hon klarar ju barnen, hon 
klarar sin vardag. Jag tänker som utredare inte som socialsekreterare.” (Intervju D.) 
 

Socialsekreterarens argument att inte bevilja den hjälp modern ber om blir 
rimlig, om det tolkas utifrån en organisatorisk/administrativ logik. Enligt min 
tolkning tycks det som om socialsekreteraren ser sin uppgift på 
utredningsenheten som att enbart utreda flickans behov, inte moderns eller 
syskonens. Av resonemanget följer att utredningen endast gäller det barn som 
blivit aktuellt genom en anmälan, i det här fallet tonårsflickan och ska inte 
blandas ihop med moderns ansökan om avlastning. Eftersom en utredning 
pågår om flickan och hon är över tretton år erbjuds hon kontaktperson 
(indikator 2 om barnets ålder). Ett tänkbart skäl till att moderns ansökan och 
behov kommer i skymundan kan vara att hon bedöms som ”kapabel” (indikator 
5). Av socialsekreterarens utsagor framkommer att om moderns ansökan om 
avlastning ska utredas behöver modern ansöka om kontaktfamilj för de mindre 
barnen, något hon inte ansökt om. Det utesluter inte att socialsekreteraren ser 
att modern behöver hjälp, men det förefaller som om begränsade resurser 
(indikator 4 om ekonomiska resurser) och socialsekreterarens uppfattning om 
sitt ansvarsområde (indikator 3 om lokala regelverk) blir hinder i att utreda hela 
familjens situation.  

 
För att få en bättre förståelse för hur man ser på problematiken föräldrars 
behov av avlastning gjorde jag en uppföljande intervju med gruppledaren på 
utredningsenheten. Hon var insatt i det ovan beskrivna ärendet och jag ställde 
frågan om vad modern ska göra för att få hjälp med att orka med sin situation:  

  
M: ”Det som finns i form av hjälp och stöd här det är ju resurs. För att få kontaktfamilj ska 
barnet inte vara över tolv år och det handlar inte så mycket om avlastning utan om barnets 
behov… I väldigt, väldigt speciella fall så anställer vi någon. Det finns ju inte längre inom 
organisationen. Jag tror att det är genom resurs, det är där folk ska få hjälp för att bygga upp 
ett eget nätverk runt omkring. Att de hjälper till med en inventering att söka kontakter, gå 
med till öppna förskolor, kontakt med grupper osv. 

Det här med avlastning för vissa, det handlar om att de är ensamma med allting och då 
hjälper det inte så mycket att flytta bort barnet två dagar i månaden. Många gånger handlar 
det om att få dela bekymmer och få hjälp och stöd, få lite samvaro. Och det har vi diskuterat 
jättemycket att skicka bort ett barn att göra roliga saker med någon annan, istället för att få 
möjlighet att få göra det med sin mamma! Både för barnet och för förälderns skull… De här 
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nya riktlinjerna för våra kontaktfamiljer har vi utarbetat under hösten nu. Eftersom det har 
blivit insatser på massvis med år och så kommer nästa barn och så vill man ha en till den. 
Det har blivit någon automatik i det där. Och så sprider det sig. När vi sätter in att folk som 
söker om avlastning får gå på resurs, då kommer det inte att pågå år ut och år in." 
Fråga: Utgår du från att man ska kunna klara det här utanför socialtjänsten och via samtal 
på resurs? 
M: "Jadå, utom när ärenden är så allvarliga och man inte kommer vidare med LVU eller 
vidare med andra insatser och kontaktfamilj är det enda man kan få in. Då blir det 
någonting plus att man får lite kontroll, en aning.” (Intervju M.) 
 

Trots att insatsen kontaktperson/kontaktfamilj efterfrågas av många föräldrar 
tycks den preventiva ideologin, som insatsen förkroppsligar, endast tillämpas på 
de mycket utsatta familjerna, och då i första hand som en insats riktad till 
barnets skydd. Forskningen beskriver insatsen som en insats till stöd och 
avlastning för föräldrar (Andersson & Bangura Arvidsson, 2001). 

 
Ett undantag från denna inställning till insatsen avlastning och vilka den är till 
för är följande fall. Fallet ger exempel på en socialsekreterare som inte tycks 
styras av några särskilda regler om behörighet och ska ses som ett ’otypiskt’ fall 
för studien. Hennes argument är att ansökan ska utredas och insatsen beviljas i 
förebyggande syfte. Ansökan kommer från en svensk mor som ansöker med 
hjälp av sin syster om avlastning. Hon har tre små barn, två nyfödda och en på 
drygt ett år. Hon lever samman med fadern. I en tidigare ansökan har de fått 
avslag. Socialsekreteraren noterar i enkäten: 

 
 (Fall 47+48+49) ”Föräldrarna sökte i somras utifrån behov av hjälp i hemmet, bedömdes 
ej behov då pappan var pappaledig.” (Enkät: K.)  
 

I enkäten och intervjuerna framgår att en utredning nu inleds som resulterar i 
att en privat hemvårdare köps in. Samtidigt beviljas samtalsstöd till modern på 
grund av hennes relationsproblem med fadern. Modern ges såväl praktisk som 
terapeutisk hjälp. Socialsekreteraren beskriver att hon har träffat hela familjen 
två gånger i hembesök och observerat hur det såg ut i hemmet. Hon beskriver 
föräldrarna som utarbetade och att det syns att de lever i en situation de inte 
orkar med. Hon upplever att de är trötta och slitna. Socialsekreteraren uppger 
att de själva beskriver sin situation som ohållbar. De hinner inte med den äldsta 
flickan och hon visar svartsjuka mot de yngre barnen. Hennes slutbedömning 
är att den äldsta flickan inte får tillräckligt med omsorg av föräldrarna.  

 
Min tolkning av varför insatserna ges är att socialsekreteraren gör en 
helhetsbedömning av familjens (barnens) situation och använder sitt 
handlingsutrymme. Det gör hon genom att beskriva att föräldrarna brister i 
omsorg i relation till det äldsta barnet, att hon har sett det med egna ögon 
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(indikator 5 om föräldrars bristande kapacitet och tydliga tecken på barnet). 
Detta ger behörighet till såväl utredning som insatser.  

Fallet är ett exempel på att socialsekreterarna kan använda sitt handlings-
utrymme även om riktlinjer införs som begränsar utrymmet. Hur handlings-
utrymmet används, får som exemplen visar, stora konsekvenser för klienterna.  

 
Att få avlastning, som i de ovan beskrivna fallet, kan innebära att en person 
kommer till familjens hem. Denna typ av tjänst har varierande benämning och 
kallas bland annat hemvårdare, hemma-hosare, familjeassistent eller 
familjebehandlare. Benämningarna visar på en glidande skala som går från en 
betoning på praktisk avlastning mot en betoning av terapeutiska och 
behandlande inslag. Det var en insats som erbjöds i få fall. De föräldrar som 
ansökte om praktisk hjälp erbjöds, i majoriteten av fallen, istället stödsamtal på 
frivillig basis. Ett möjligt skäl är att stöd i hemmet är en dyr insats, till skillnad 
mot stödsamtal och kontaktfamilj/kontaktperson, som var de vanligast 
förekommande insatserna.  

Behöriga - till utredning men ej 
insats/åtgärd 

 
Som delstudie I visar sorteras merparten av anmälningarna och ansökningarna 
ut innan utredning kommer till stånd. I den följande texten kommer jag att 
beskriva fall som leder vidare till utredning och vilka faktorer som tycks påverka 
detta. Avsnittet behandlar fall som utreds men där ingen insats beslutas. I 
sorteringsprocessen utkristalliseras beskrivningar av föräldrar och barn som 
behöriga till utredning. En kategori är kopplad till föreställningen om det yngre 
barnet som ’Riskbarnet’. Unga kategoriseras som ’Den oansvariga flickan’ och 'Den 
ansvarige pojken'. Föreställningar kring föräldrarna kopplas till kategorin ”Föräldrar 
med bristande förmåga”. 

Yngre barn  

Riskbarnet 

Arbetet med de familjer som anmäls förefaller akutstyrt. Det innebär att det 
dels styrs av akuta situationer, men också att handlandet verkar ske akut, i den 
meningen att de lösningar och åtgärder som genomförs i det stora hela ter sig 
som tillfälliga. Akuta situationer och dramatiska händelser tycks bli viktiga 
signaler för utredning och påverka vilka problem som anses allvarliga.  
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’Riskbarnet’ konstrueras utifrån föreställningen om det skyddslösa barnet 
som behöver akut skydd. Risk beskrivs av socialsekreterarna som en situation 
som är dramatisk och som barnet är direkt indraget i. Det kan vara föräldrar 
som utövar våld gentemot barnet eller agerar så avvikande att det bedöms som 
skadligt för barnet. Skadorna bör vara synliga och visa sig i möten med 
socialsekreterare vid hembesök eller i möten med för socialtjänsten tillförlitliga 
anmälare, som exempelvis, läkare och skolkuratorer. Helst ska det finnas tydliga 
skador (tecken) på barnet till exempel i form av blåmärken eller andra bevis. 
Synen på vad som riskerar ett barns utveckling framträder som snäv och inställd 
på nyligen inträffade, kroppsliga, tydliga och dramatiska händelser. Denna syn 
på barnet som sårbart är en stark diskurs i det postmoderna samhället, enligt 
Scourfield (2003). Synsättet, menar Scourfield, har att göra med 
socialsekreterares rädsla att inte göra rätt riskbedömning. Eftersom enskilda 
socialsekreterare görs ansvariga för barn som anmäls för misstankar om 
övergrepp, lever de alltid med rädslan att missa de allvarliga fallen.  

Delstudie 1) visar att anmälningar som anger övergrepp/misshandel som 
misstänkt problematik leder i högre grad till utredning, jämfört med annan 
problematik. Barn som kategoriseras med dessa problem betraktas i behov av 
akuta åtgärder och kategorin innehåller 'hög-risk kriterier' (se Swift, 1995) för 
behörighet och snabb handläggning. ”Handlar om misstänkt barnmisshandel vilket är 
allvarligt och därför behöver utredas.” (Enkät N.). Vid misstankar om pågående 
misshandel eller sexuella övergrepp anges omedelbara skyddsskäl. När en flicka 
i ett möte med en socialsekreterare berättar att hennes två små syskon blivit 
slagna ”örfilar och daskar” och att fadern till hennes syskon ”tafsat på henne” inleds 
utredning direkt. Sexuella övergrepp uppfattas som akuta även om de inte 
inträffat nyligen. I fråga om misstankar om fysiska och sexuella övergrepp 
anger lagstiftningen tydligt att utredning ska inledas, vilket också oftast sker, om 
inte problematiken formuleras om. 

Riskbarnet kan också vara barn som är utagerande på olika sätt. Ett exempel 
på det är fallet med en sjuårig pojke som anmäls av skolan för sitt aggressiva 
beteende, sina sexuella trakasserier och att han sagt att han inte vill leva. 
Socialsekreteraren anger informationen som oroande i en första bedömning 
som noteras i enkäten: 

  
(Fall 27) "eventuellt sexuella övergrepp???" (Enkät: M.)  

 
I telefonintervjuerna uppger socialsekreteraren att utredning inleds direkt. 
Socialsekreteraren träffar båda föräldrarna och barnet. Föräldrarna bedöms 
beskriva pojken på ett adekvat sätt. De är oroliga och beskriver att pojken får 
utbrott och slåss, problem som funnits sedan daghemstiden, men att han alltid 
varit lugnare i hemmet. Utifrån samtalen bedömer socialsekreteraren att pojken 
kanske har en neuropsykiatrisk diagnos och ordnar så att en utredning görs på 
BUP. Föräldrarna stöttas fram till dess de får en tid och utredningen avslutas 
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med bedömningen att föräldrarna inte brister i sin omsorg om barnet och att 
BUP får bedöma vidare insatser.  
 
Min tolkning är att viktiga faktorer för behörighet till utredning i detta fall är 
den akuta situationen med pojkens våldsamma beteende som innehåller sexuella 
inslag och att det är skolan som anmäler (enligt indikator 5 givna kategorier och 
indikator 6 om skolan som trovärdig anmälningskälla). När socialsekreteraren 
bedömer att pojken eventuellt kan ha en neuropsykiatrisk skada förs ansvaret 
över på BUP för problemets vidare behandling, enligt indikator 1 om externa 
gränser.  

 
Det som ytterligare tycks förstärka risken för barnet och utgöra skäl för 
utredning, är händelser som beskrivs vara en del av ett mönster (se Backe- 
Hansen, 2001a, om hur argumentationen i omhändertagandeutredningar 
konstrueras genom ett pussel av olika kriterier). Ett exempel på detta är 
följande fall som visar ett akut synsätt i såväl tanke som handling och präglar 
både bedömningarna av vad som utgör risk och de lösningar som föreslås.  

En anmälan kommer in från sjukvården i samband med ett läkarbesök för 
en treårig flicka, där fadern beter sig på ett konstigt sätt, när han inte kan trösta 
flickan. Socialsekreteraren noterar i enkäten ”förälders psykiatriska 
problematik” och ”försummelse/vanvård” och en trolig fortsättning bedöms 
vara:  

 
(Fall 93) ”Ett samtal för bedömning om vidare åtgärder.” (Enkät: L.) 

 
Av enkät och intervjuer framgår att en annan socialsekreterare inleder 
utredning. Som skäl till att inleda utredning anger hon att det varit så pass 
många händelser i familjen som gett anledning till oro. Båda föräldrarna är 
utrikesfödda och fadern har sedan länge haft kontakt med psykiatrin och kan 
agera underligt i pressade situationer. Familjen är känd genom tidigare 
anmälningar, som inte lett vidare till utredning eller insats. Bland annat har det 
ena barnet två år tidigare trillat ner från en balkong, och en sjukhuskurator gav 
då uttryck för en ospecificerad oro. Man vet också att det förekommit våld i 
familjen. I samband med den aktuella anmälan gör socialsekreteraren ett 
hembesök, men finner inget speciellt. Det visar sig att fadern har fått läkarvård 
och att familjen har ett starkt nätverk av släkt. Efter händelsen reser fadern 
tillfälligt till sitt hemland. Problematiken anges nu enbart vara faderns psykiska 
problem inte försummelse av barn. Utredningen avslutas utan förslag på insats, 
med motiveringen att insatser inte behövs, eftersom problemen upphört. 
Modern bedöms som välfungerande och kapabel och barnen som välmående. 
Situationen bedöms som lugn och bra så länge fadern är borta. 
Socialsekreteraren tror dock att familjen blir aktuell igen. Familjen anges bli 
aktuell cirka tre gånger om året.  
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Utredning inleds direkt efter händelsen hos läkaren. Enligt min tolkning är det 
flera faktorer som påverkar inledning av utredning. Dels är det en dramatisk 
händelse (indikator 5 om givna kategorier) som kommer från en trovärdig 
anmälningskälla (indikator 6 om anmälningar från professionella som 
trovärdiga). Dels betraktas anmälan i ljuset av tidigare anmälningar, vilket i detta 
fall bedöms förstärka risken (indikator 7 tidigare känd). Utredning inleds och 
risken för barnen tycks framförallt bedömas utifrån faderns avvikande beteende 
(Egelund, 1997; Jones 1993). Viktiga faktorer till att ingen insats beslutas kan 
vara det lugn som familjen befinner sig i när fadern inte vistas i hemmet. 
Eftersom modern bedöms kapabel i skötseln av barnen och uppgifter finns om 
ett nätverk av släkt runt familjen, görs bedömningen att det inte finns någon 
oro kring barnen i nuläget (indikator 5 om föräldrars och andra vuxnas 
resurser). Utredningen kan därmed avslutas utan förslag på insats. Eftersom 
problematiken i familjen definieras snävt kring akut skydd blir även lösningen 
kortsiktig och snävt inriktad på skydd i nuläget.  

Unga 

Den oansvariga flickan 

Den kvantitativa studien visar att en högre andel av de anmälda flickorna utreds 
jämfört med pojkarna. Skillnaderna är störst för tonårsgruppen. I vissa 
avseenden skiljer sig flickors och pojkars beteenden åt. Jag kommer att ta upp 
några av dessa aspekter som en trolig anledning till de skilda bedömningarna. 

Såväl flickor som pojkar rymmer och slåss med sina föräldrar och lever i 
liknande situation med avseende på familjesammansättning. Majoriteten lever 
med en ensamstående mor. Ibland finns det fäder i bakgrunden, men de tycks 
inta en mer passiv roll i omsorgen om barnen. Behovet av utredning tycks 
bedömas utifrån en kombination av riskbeteenden som exempelvis våldsamhet, 
skol- och kamratproblem och nedstämdhet. För flickornas del inleds utredning 
framförallt när mödrarna inte orkar med konflikterna, är oroliga för missbruk 
och ber om stöd. För pojkarna handlar det oftare om att de är våldsamma mot 
andra än föräldrarna och att de begår brott som bedöms som grova. 
Könsspecifika skillnader visar sig i socialsekreterarnas beskrivningar av deras 
ansträngningar att arbeta för en bättre relation mellan tonåringar och mödrar.  

Yvonne Sjöblom (2002) menar att den sociala barnavården arbetar utifrån 
ett familjeperspektiv och saknar ett ungdomsperspektiv, genom att i första hand 
se som sin uppgift att behandla och bearbeta problem som står i vägen för att 
ungdomen ska kunna bo hemma (a.a.). I konflikter mellan ungdomar och deras 
familjer är målet att inlemma ungdomarna i sina familjer igen, snarare är att 
stötta ungdomarna i deras frigörelse. Familjeperspektivet syns i mitt material 
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framförallt i de stödsamtal som erbjuds de mödrar, som har konfliktfyllda 
förhållanden med sina döttrar.  
 
En flicka på femton år anmäls av skolan på grund av stor frånvaro och från 
polisen för snatteri. Föräldrarna är separerade men har gemensam vårdnad. 
Flickan har varit aktuell tidigare på grund av konflikterna mellan mor och 
dotter. Socialsekreteraren noterar i enkäten: 

 
(Fall 163) "Upptrappat läge mellan modern och flickan och att situationen påverkar hela 
familjen och för med sig att modern är i psykiskt dåligt skick att hantera detta utan stöd". 
Socialsekreteraren gör en första bedömning att modern behöver: "Råd och stöd ev. 
avlastning där flickan periodvis kan bo någon annanstans." (Enkät: O.) 
  

Av telefonintervjuerna framgår att modern oroar sig för att flickan missbrukar 
och att de bråkar och slåss. Dottern har slagit ner modern vid ett tillfälle. 
Modern är borta mycket på kvällarna och socialsekreteraren bedömer att en 
utredning ska inledas på grund av moderns oro och att oron gör att flickans 
relation med fadern och modern blir ännu sämre. Efter att flickan bott en kort 
period hos fadern vill hon flytta hem till modern igen. Någon förändring tycks 
inte inträffa och konflikterna fortsätter. Trots extrastöd i skolan fungerar det 
inte där. Socialsekreteraren bedömer att det är viktigt att få igång samtal med 
mamman och flickan först, men detta är svårt på grund av flickans 
aggressivitet. Hon vill inte bo någon annanstans och ställer inte upp på samtal, 
som är den insats som erbjuds. I det fortsatta arbetet med familjen beskrivs 
flickan som aggressiv och våldsam. Ärendet avslutas med råd och stöd till 
modern när hon behöver det. 

  
De omständigheter som enligt min tolkning kan utgöra viktiga faktorer för att 
utredning bedöms som nödvändig är att anmälan kommer från en professionell 
- flickans skola (indikator 6 om informationens tillförlitlighet) och att 
händelserna är av akut och dramatisk natur (indikator 5). Risken förstärks av att 
liknande händelser skett tidigare (indikator 7 om tidigare kännedom) och 
flickans stora skolfrånvaro. Moderns oro för flickans skolgång och eventuellt 
missbruk skapar konflikter, enligt socialsekreteraren. Oron blir en risk i sig. 
Modern beskrivs som psykiskt skör och att hon har kvällsarbete, verkar vägas in 
i bedömningen av att hon kanske inte är kapabel att kontrollera flickan, och 
därmed inte orkar med sitt föräldraskap (indikator 5 om bristande kapacitet). 
Den insats (familjesamtal mellan mor och dotter) som erbjuds, utgår från en 
omformulering av problemet från flickans skolproblem, eventuella 
missbruksproblem och hennes kriminella och våldsamma beteende till 
relationsproblem mellan mor och dotter. Inriktningen i arbetet med att 
förbättra kommunikationen mellan modern och dottern, tyder på ett 
familjeperspektiv, som förefaller styra såväl förståelsen av problemet som 
lösningsförslagen. Stödsamtal erbjuds, en insats som finns till hands och som 
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tas emot av modern, men som dottern inte vill delta i (indikator 4 om 
insatsrepertoar).  

  
Hur behov tolkas och vad som betraktas som problem för flickor och pojkar 
skiftar. Risker för flickor tycks i högre grad förknippade med deras sexualitet 
jämfört med pojkar. Ett exempel är fallet med den femtonåriga flickan som åker 
in till city på fredagar och lördagar och stannar ute sent på kvällen. Hennes mor 
är orolig och ansöker om stöd. Socialsekreteraren gör en första bedömning, att 
kontakten sannolikt kommer avslutas utan någon fortsatt kontakt/åtgärd, men 
att informationen är oroande. Hon noterar i enkäten: 
 

(Fall 161)”Föräldrarnas egen kapacitet. De behöver vägledning…” Oroande i flickans 
situation är att: Flickan vistas i city, i fel umgänge med kriminalitet och brott.” (Enkät P.) 
 

I intervjuerna framkommer att när en polisanmälan kommer in om flickan 
inleder socialsekreteraren utredning, på grund av att flickan vistas i riskmiljöer. 
Flickan har en pojkvän som modern tror har drogproblem. Flickan beskrivs 
som en bra tjej, stabil och duktig i skolan. Modern misstänks ha 
alkoholproblem och våld och missbruk har förekommit under flickans uppväxt. 
Frågeställningen är hur moderns omsorgsförmåga ser ut och problemet 
beskrivs som moderns oförmåga att sätta gränser. Utredningen avslutas utan 
förslag på insats, då modern anser att allt ordnat sig till det bästa, situationen är 
stabiliserad sedan flickan avslutat relationen till pojkvännen och slutat åka in till 
city. Modern och dottern bedöms ha en bra relation, men att modern släppt 
henne för mycket. Socialsekreteraren tror att modern och dottern fått upp 
ögonen för riskerna i det samtal som förts vid det hembesök som gjordes i 
utredningen. Ärendet avslutas med att modern erbjuds råd och stöd, när hon 
själv begär det.  

 
Min tolkning av att utredning inleds först i och med polisanmälan är att flickans 
beteende bedöms som riskabelt först när en professionell (i det här fallet 
polisen) lämnar information (indikator 6 om tilliten till en anmälan). Riskerna 
för flickan är inte misstanke om att hon missbrukar eller är brottlig. 
Risksituationen tycks bedömas utifrån hennes sena ’utespring’ och att hon 
vistas i kretsar där det förekommer kriminalitet och droger. En ytterligare risk 
är att hon har en relation med en pojke som misstänks missbruka (Indikator 5 
om att flickors riskbeteende förknippas med deras sexualitet). Risken upphör i 
och med att flickan avslutar kontakten med ’den farlige’ pojken och slutar med 
resorna in till stan. Utredningen avslutas med erbjudande till modern om 
samtalsstöd.  

Fallet är ett exempel på att flickors riskbeteende betraktas utifrån en annan 
värdeskala och som allvarligare och mer riskfyllt jämfört med pojkars 
riskbeteende (Schlytter, 1999). När flickans riskbeteende upphör riktas fokus 
mot modern som beviljas insatsen råd och stöd. Flickan bedöms inte längre ha 
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några problem. Hon är duktig i skolan och relationen mellan henne och 
modern bedöms fungera bra.  

Den ansvarige pojken 

Vid misstanke om allvarligare brott som unga under arton år begått är det 
socialtjänstens uppgift att lämna ett yttrande till åklagaren.74 Här ligger beslutet 
om behörighet till utredning hos åklagaren och inte hos socialarbetaren.  

Följande fall är ett exempel på att varken en svår social situation eller 
brottets allvar blir faktorer som väger tillräckligt tungt för att gå in med 
åtgärder. Den tidigare kännedomen, som socialsekreteraren har om pojken och 
hans familj, blir en ytterligare faktor som socialsekreteraren förefaller ta hänsyn 
till. Men denna omständighet minskar snarare benägenheten att föreslå insatser, 
än tvärtom. Rutinen vid det specialiserade kontoret är att om den unge inte 
varit aktuell tidigare skrivs yttrandet av den socialsekreterare som tar emot 
polisanmälningar. I detta fall kommer utredningen inte att göras vid 
utredningsenheten, trots att pojken varit aktuell där tidigare för insatser. Skälet 
som anges är tidsbrist. Socialsekreteraren som tar emot begäran om yttrandet 
noterar i enkäten "kriminalitet” och ”hot och våld" och att man sannolikt 
kommer att erbjuda någon form av bistånd: 

 
(Fall 36) ”Med anledning av tidigare kännedom". (Enkät: K.) Socialsekreterare 2 som 
ska skriva yttrandet noterar i enkäten att hon vill träffa pojken för ett samtal: 
"Skriva yttrande - efter samtalet får jag mer info och ser vad pojken vill/inte vill". Hon 
anger att informationen är oroande: "Allvarligt att gå och råna!!" (Enkät: G.) 
 

Av enkät och intervjuer framgår att pojken är sexton år och misstänkt för 
personrån. Han har varit familjehemsplacerad hos morföräldrarna, men på 
grund av att mormodern avlidit har han flyttat tillbaka till sin mor, trots att han 
enligt socialsekreteraren inte ville flytta från familjehemmet. Socialsekreteraren 
träffar pojken och modern för ett samtal. Det framkommer att pojken inte går i 
skolan och att han sover hela dagarna. Socialsekreteraren anser att pojkens 
situation är oroande och med tanke på hennes kännedom om hans 
familjehistoria ser hon inte ljust på pojkens framtid. Pojken förnekar brottet 
och modern förringar händelsen. Avgörande för bedömningen att avsluta 
ärendet är moderns och pojkens inställning - att de inte har några problem, att 
de inte velat delta i stödsamtal som de erbjudits tidigare, att de förnekar och 
förringar brottet och att brottet inte är tillräckligt allvarligt. Socialsekreteraren 

                                                      
74  Yttrandet kan betraktas som en social utredning eller som en del av en utredning (se 

Tärnfalk, 2007) och ska innehålla redogörelse för om den unge varit aktuell för åtgärder 
tidigare från socialtjänsten och om nya planeras. Om nya insatser planeras ska typen av insats 
redogöras för, hur länge den ska pågå och hur omfattande den ska vara (LUL 11 och 12§§).  
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tror att pojken blir aktuell igen på grund av att det finns tecken på att han är 
brottslig och att han förnekar brott.  

 
Ett yttrande som begärs från åklagaren ger automatisk behörighet till utredning. 
I detta fall består utredningen av det samtal som socialsekreteraren har med 
pojken och modern. Min tolkning av varför någon insats/åtgärd inte blir aktuell 
är en kombination av faktorer. Pojkens och moderns ovilja till fortsatt kontakt 
och pojkens förnekande av brottet (indikator 5 om samarbetsvilja), social-
sekreterarens kännedom om familjen och de insatser som gjorts tidigare 
(indikator 7 tidigare känd), och som inte lett till någon positiv förändring, samt 
att brottets straffvärde är lågt (indikator 5) förefaller leda till bedömningen att 
inget mer kan göras för honom. Detta trots att han bedöms som brottslig och 
därför troligtvis, enligt socialsekreteraren, kommer bli aktuell igen. Här 
förefaller såväl den straffrättsliga diskursen som frivillighetsideologin (indikator 
5 om givna kategorier) i kombination med en uppgivenhet inför socialtjänstens 
möjligheter att vända utvecklingen, bli avgörande för bedömningen.  

Föräldrar 

Föräldrar med bristande förmåga 

De organisatoriska villkoren leder till rutinisering och stereotypering av 
individen. Detta kan försvåra stödet till familjer som behöver hjälp på många 
områden samtidigt. Vid det specialiserade kontoret är det få utredningar som 
leder till ett beslut om bistånd, men desto fler hänvisas till resursenheten för 
frivilliga stödsamtal.  

Följande fall är ett exempel på, att även om en utredning visar på en svår 
social situation för en familj, kan den avslutas utan en biståndsbedömd insats, 
men med erbjudande om stödsamtal på frivillig basis. Tre socialsekreterare byter 
av varandra i utredningen. 

En fjortonårig pojke anmäls från socialjouren och socialsekreteraren noterar 
i enkäten: "Föräldrars försummelse/vanvård” och ”skolrelaterade problem". 
Hon noterar också följande:  

 
(Fall 342) "skolk, [att han är] ute på nätterna och uppkäftig” … Lång kännedom om 
familjen, så pass allvarligt.” (Enkät: M) 
 

Av enkät och intervjuer framgår, att den socialsekreterare som tar emot 
anmälan från socialjouren, gör en första bedömning att situationen är så pass 
allvarlig att någon form av bistånd troligtvis kommer att behöva erbjudas. Hon 
har lång kännedom om familjen och pojken har anmälts vid flera tillfällen 
tidigare av skolan för skolrelaterade problem. Han är inskriven sedan en tid 



Kapitel 6 

160 

tillbaka i en särskola, men går inte dit. Föräldrarna är utrikesfödda och modern 
ensamstående. En utredning har nyligen avslutats med insatsen stöd från 
resursenheten. Modern har gått i stödsamtal där sedan två år tillbaka. En andra 
socialsekreterare tar över ärendet och hon inleder utredning med skäl som att 
pojken är nedstämd och får utbrott och ger sig på sin mor. Pojken beskrivs som 
svår att nå och han har inte varit i skolan på ett halvår. Socialsekreteraren 
bedömer att pojkens problem i dagsläget är skolproblem. Modern uppger för 
socialsekreteraren att problemen pågått i flera år och att pojken får 
psykosliknande tillstånd, då han slår sin mor. Hon har anmält sonen anonymt 
till socialjouren för att få hjälp. Skolan och fritiden har inte fungerat. Han har 
varit utstött av kamraterna och han sover på dagarna och är ute på nätterna. 
Föräldrarna beskrivs i intervjuerna som oförmögna att hjälpa honom. De 
erbjuds och accepterar samarbetssamtal vid resursenheten samt möjlighet till 
fortsatta stödsamtal. Socialsekreteraren beskriver att hon i nuläget förlitar sig på 
en läkarbedömning på BUP av pojken och på att ett planerat nätverksmöte ska 
leda framåt. Hon uppger att det är föräldrarnas ansvar att få pojken till skolan, 
men är tveksam om de kommer att lyckas. Språkproblem uppstår eftersom 
modern inte kan svenska. Socialsekreteraren menar att det är svårt att arbeta 
med tolk och att fadern är svår att samarbeta med. Fadern kan språket, men 
enligt socialsekreteraren uppstår ständigt missförstånd. Till möten som 
arrangeras kommer inte fadern eller sonen. Fadern motsätter sig inskrivning på 
särskola och ansökan om kontaktperson, som pojken har rätt till enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387). 
Socialsekreteraren beskriver att pojken är svår att nå och att tid inte finns att 
sätta sig in i ärendet. Det finns mycket material, men enligt henne är det svårt 
att bedöma vad som ska göras. Hon bedömer att pojken behöver professionell 
hjälp. Socialsekreterare 2 slutar och en tredje socialsekreterare tar över. 
Nätverksmötet blir inte av och ärendet avslutas utan insats. Den sista 
socialsekreteraren är osäker på om hon har något uppföljningsansvar.  
 
Det som i de flesta fallen är typiskt för inledning av utredning föreligger även 
här. Min tolkning av varför en utredning inleds är att anmälningarna kommer 
från myndigheten själv (socialjouren) och från skolan. Det är anmälare som kan 
betraktas som trovärdiga (indikator 6 om tilliten till en anmälan). Ytterligare 
skäl kan vara pojkens utbrott och att han slagit modern, vilket kan betecknas 
som dramatiska händelser (indikator 5 givna kategorier). Han har varit våldsam 
tidigare och är känd av socialtjänsten (indikator 7 om tidigare känd).  

Att utredningen avslutas utan beslut om insats, trots att föräldrarna bedöms 
ha omsorgsbrister och att pojken visar tydliga tecken på att han inte mår bra, 
kan enligt min tolkning, bero på flera faktorer. Lösningarna på pojkens problem 
förläggs utanför socialtjänsten, eftersom problemen för pojken definieras som 
psykiska problem och skolproblem - hans nedstämdhet och utbrott. Skolan gör 
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inte tillräckligt för honom, vilket får till följd att tänkta lösningar hamnar inom 
psykiatrin (indikator 1 om externa gränser).  

En dubbel inställning gentemot föräldrarna skymtar fram. Samtidigt som de 
bedöms oförmögna i sitt föräldraskap, förväntas de kunna ta ansvar för att få 
iväg pojken till skolan och delta i samarbetssamtal. Kategoriseringen av dem 
som ansvartagande och kapabla kan legitimera insatser som samarbetssamtal 
och stödsamtal vid resursenheten, insatser som fadern inte säger direkt nej till 
och som modern tar emot (indikator 4 om tillgänglig insatsrepertoar och 
indikator 5 om samarbetsvilja). I intervjuerna med socialsekreterare som arbetar 
med ärendet ges en bild av en mor som samtycker till de insatser som erbjuds, 
en far som inte deltar och som motarbetar myndigheternas inblandning och ett 
barn som ingen når fram till. Arbetet framstår som fragmentariskt, med 
inställda möten, planering som inte håller och socialsekreterare som inte lär 
känna det barn utredningen rör. När utredningen avslutas förefaller inte arbetet 
med familjen avslutat. En bidragande orsak till det skulle kunna vara bristande 
kontinuitet på grund av de många bytena av socialsekreterare.  
 
I de familjer där misstankar finns om att föräldrar missbrukar inleds få 
utredningar. I fall där bekräftelse finns på att föräldrar missbrukar avslutas få 
utredningar med insatser. En tänkbar orsak är att när föräldrar säger nej till 
erbjudna insatser bedöms sällan situationen som ’tillräckligt allvarlig’ för att 
ingripa med tvång. I ett fall erbjuds en mor rådgivning för sina 
missbruksproblem och flickan gruppverksamhet för barn till missbrukare, men 
modern tackar nej till de erbjudna insatserna. Utredningen avslutas med 
uppfattningen att flickan med säkerhet kommer visa symtom längre fram och 
att skolan kommer att signalera. 

I fall där problematiken förefaller svår är ett förhållningssätt för 
socialsekreterarna att anlägga ett 'optimistiskt' synsätt (Dingwall et al., 1983). 
När socialsekreterare i förhandsbedömningar, vid hembesök och i utredningar 
får redogörelser från föräldrar om att de inte missbrukar eller upphört med sitt 
missbruk görs ofta en omvärdering.  

I följande fall anmäls en femårig pojke av moderns tidigare sambo för 
"försummelse” och ”förälders missbruk" . Informationen anges som oroande 
och en insats bedöms inledningsvis som trolig. Socialsekreteraren noterar i 
enkäten:  
 

(Fall 100) "Pojken är orolig och nervös"... "Mamman är utan fast boende, pojkens 
dagisplats har sagts upp samt att mamman har ett pågående alkoholmissbruk under lång tid, 
enligt uppgiftslämnaren. Mamman har tidigare varit aktuell på IFO med ett syskon och det 
har varit fem utredningar oberoende samtycke gällande henne." (Enkät: H) 

 
Av enkät och intervjuer framgår att ett syskon varit placerat för drogmissbruk 
tidigare. Socialsekreteraren bedömer att en utredning bör inledas. Efter samtal 
med pojkens mor och far får hon veta att modern inte missbrukar längre, att 
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det är en före detta sambo som vill hämnas och att pojken inte träffat sin far på 
över ett år. Moderns beskrivning av sin vardag med sonen får socialsekreteraren 
att omvärdera situationen. Planering görs för att pojken ska börja träffa sin far. 
Efter två månader följer socialsekreteraren upp hur det har gått. Hon 
konstaterar att föräldrarna, i och med utredningen, kommit samman och 
situationen för pojken är nu optimal. Pojkens dagmamma, uppger att han mår 
bra, förutom att han har talproblem. Föräldrarna har sagt att de ska ta hjälp av 
en talpedagog. Utredningen avslutas utan uppföljning med motiveringen att 
någon oro inte längre föreligger.  

 
Kännedomen om familjens komplexa problematik, som att det finns ett 
konstaterat missbruk hos modern, att hon är bostadslös och att syskon 
missbrukar, tolkar jag som viktiga faktorer för att utredning inleds (indikator 7 
om tidigare känd). Men den bristande tilliten till anmälningar från 
privatpersoner (indikator 6 om tilliten till en anmälan), det positiva intrycket av 
modern, faderns vilja att träffa sin son och att föräldrarna säger sig vilja söka 
hjälp för pojkens problem med talet, är faktorer som förefaller bidra till 
omformulering. Misstankar om försummelse, missbruk och föräldrars bristande 
samarbete om barnet bekräftas inte (indikator 5 om normalitet, ett gott intryck 
och samarbetsvilja). Socialsekreterarens samlade intryck av föräldrarna och 
samtalet med dagmamman ger motiv för bedömningen att utredningen ska 
avslutas utan insats.  

 
I de flesta fall förefaller det inte vara föräldrarnas uttryckliga ovilja som avgör 
att en utredning avslutas utan insatser. Det som avgör förefaller snarare vara 
bristen på lämpliga insatser och att socialtjänsten inte har något mer att erbjuda 
familjerna 

Följande fall är ett exempel på hur ärenden avslutas utan bistånd till barnet, 
om föräldern går med på krav som ställs, accepterar de insatser som erbjuds 
och den unge själv tar ansvar för sina problem. Tre socialsekreterare avlöser 
varandra under tiden jag följer ärendet. En anmälan från vuxengruppen till 
barngruppen kommer in om att en ensamstående mor med en trettonårig 
dotter hotas av vräkning. Socialsekreteraren som tar emot anmälan noterar i 
enkäten att någon form av bistånd sannolikt kommer att erbjudas:  

 
(Fall 3) ”Modern vräks. Samordning angående boende för dottern”… ”Barnet och modern 
har inget boende. Ny utredning fr.o.m. nästa vecka. Modern missbrukar tidvis. Flickan i 
behov av placering samt omvårdnad.” (Enkät: R.) 
 

Av enkät och intervjuer framgår att fickan har beteendeproblem och problem i 
skolan, modern bor i träningslägenhet och lever delvis på socialbidrag. Hon har 
haft ett missbruk och missbrukar fortfarande tidvis samt har psykiska problem. 
Flera utredningar har genomförts tidigare. Den första socialsekreteraren 
bedömer anmälan som allvarlig och vill inleda utredning, på grund av att det 
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handlar om ett barn som riskerar att bli vräkt. Det visar sig så småningom att 
modern har en fobi som gör att hon inte betalar sina räkningar. Enligt 
socialsekreteraren kan hon få hjälp med problemet på vuxenenheten. En ny 
socialsekreterare går in i ärendet och hon misstänker att modern missbrukar 
och vill undersöka hennes omsorgsförmåga. Socialsekreteraren planerar ett 
nätverksmöte och vill stärka modern i hennes föräldraroll. Men 
socialsekreteraren slutar och mötet blir inte av. Den tredje socialsekreteraren, 
som fortsätter arbetet, uppger att hon inte vet om eller vilka insatser familjen 
erbjudits tidigare och att utredningstiden runnit ut. Hon avslutar utredningen 
med bedömningen att situationen förbättrats och hemförhållandena bedömer 
hon som godtagbara. Flickan har på eget initiativ gått i samtal på en 
ungdomsmottagning, vilket hon vill fortsätta med. Hon har inte varit i skolan 
på en månad. Socialsekreteraren uppger att hon tror att flickan kommer att 
börja i en annan skola som en tillfällig lösning. Modern har börjat gå på AA-
möten och enligt socialsekreteraren verkar det som om modern håller sig 
nykter, men att hon troligtvis kommer få återfall. Hyresskulden betalas av 
ekonomienheten. Någon uppföljning kommer inte att ske.  
 
De faktorer som påverkar inledning av utredning är enligt min tolkning den 
sammantagna situationen. Den består dels av den akuta händelse som hotet om 
vräkning utgör (indikator 5 om givna kategorier; akuta situationer) och dels att 
anmälningskällan bedöms som tillförlitlig (indikator 6). En ytterligare faktor är 
att familjen är känd sedan tidigare (indikator 7 om tidigare kännedom). I arbetet 
kommer moderns problematik, missbruk och fobi i fokus. Dessa 
omständigheter gör att hon inte betalar sin hyra och försätter sig själv och sin 
dotter i en svår situation. Härigenom kommer dotterns beteendeproblem och 
skolk att försvinna ut i periferin. Trots att det är flickan som i egentlig 
bemärkelse är den klient som föranleder anmälan till Barn- och familjegruppens 
utredningsenhet, handlar utredningsarbetet i huvudsak om hur modern ska 
förändras, så att hon ska kunna betala sin hyra i tid. Här sker en omformulering 
av problematiken, från konsekvenserna för flickan att leva med en 
missbrukande mor och i en osäker boendesituation, till de problem som 
modern har med fobi och missbruk (indikator 1 om interna gränser). Detta är 
problem som ligger på andra enheters bord och som innebär lösningar som 
kanske kan hjälpa flickan på lång sikt.  

Nätverksmöte, bedömer den andre socialsekreteraren, kan vara ett verktyg, 
att dels få information och dels samla nätverk som eventuellt skulle kunna 
kompensera flickan för moderns brister. Men socialsekreterare 2 slutar och den 
akuta problematiken tas om hand av ekonomienheten som betalar in 
hyresskulden. Vuxenheten kopplas in för att arbeta med moderns fobi. Att 
flickan själv tar ansvar för sina problem genom att gå till en 
ungdomsmottagning och att modern uppger att hon ska gå på AA-möten 
förefaller vara faktorer som påverkar bedömningen att risken för flickan är 
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över. Socialsekreterare 3 uppger också att maxtiden för hur lång tid en 
utredning får pågå är uppnådd, vilket skulle kunna vara ytterligare en faktor 
som påverkar att utredningen avslutas med insatsen betald hyresskuld. Detta 
trots att flickans skolsituation fortfarande är osäker (indikator 5 om kapacitet 
och indikator 3 om regler).  
 
Ibland blir dock samarbetet med föräldrar till en huvudfråga som påverkar att 
en utredning avslutas utan biståndsbedömda insatser. Nedanstående fall är ett 
exempel på hur möjligheten att använda tvång kan få samarbetet mellan 
socialsekreterare och klient att bli till en fråga om föräldrars visade 
samarbetsvilja, istället för en genuin sådan. Anmälan gäller en pojke på fjorton 
år, som är stökig i skolan och som berättat för skolkuratorn att fadern 
misshandlar honom. Fadern upplevs som hotfull av skolpersonalen. 
Socialsekreteraren noterar i enkäten när anmälan kommer in att informationen 
betraktas som oroande: 

  
(Fall 341) "Uppgifter om misshandel/fysiskt våld mot barnet." (Enkät: J.) 
 
 

Av enkät och intervjuer framgår att fadern tidigare haft missbruksproblem och 
misshandlat pojkens styvmor, som under en tid levt i skyddat boende. Pojken 
har en kronisk sjukdom och styvmodern har pojken boende hos sig, trots att 
fadern har enskild vårdnad om honom. Pojken har kommit efter i skolan på 
grund av sin sjukdom och undervisas i en liten grupp. Han skolkar och beskrivs 
av skolan som hotfull. Utredning inleds, men fadern kommer inte på inbokade 
tider och socialsekreteraren kan inte nå honom. Socialsekreteraren funderar i 
omgångar på att omhänderta pojken och ge honom en familjehemsplacering 
hos styvmodern. Insatser som kontaktperson och terapi för pojken avböjs av 
fadern. Fadern flyttar till styvmodern, som enligt socialsekreteraren inte har 
något att sätta emot. Socialsekreteraren uppger att hon tror att fadern gör det 
för att slippa undan en placering av pojken hos styvmodern. Pojken tar tillbaka 
sin anmälan om misshandel och socialsekreteraren gör bedömningen att den 
aktuella problematiken inte är misshandeln utan pojkens skolproblem. En 
assistent ordnas åt honom i skolan. Utredningen avslutas utan förslag på insats, 
med en rekommendation till fadern att ta kontakt med resursenheten. Enligt 
socialsekreteraren har fadern bestämt sig för att samarbeta och gå på 
resursenheten för samtal på grund av hotet om ingripande med stöd av LVU.  

 
En tolkning av detta händelseförlopp är att utredning inleds på grund av 
informationen från skolan om att pojken uppger att han blivit misshandlad av 
fadern (indikator 6 om tillförlitlig anmälare och indikator 5 om misshandel som 
en given problemkategori för utredning). Valet av insatser kommer att handla 
om vilka som kan accepteras av fadern. Insatser direkt riktade till pojken, som 
kontaktperson och terapi, avböjer fadern, däremot accepterar han att gå på 
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frivilliga stödsamtal för egen del (enligt indikator 5 om samarbetsförmåga och 4 
tillgänglig insatsrepertoar). Ett skäl till att socialsekreteraren omformulerar 
pojkens problem från misshandel till skolproblem, skulle kunna vara att pojken 
tar tillbaka sin anmälan, vilket ger anmälaren mindre trovärdighet (indikator 6 
om tillförlitlig anmälare). Omformuleringen ger också behörighet till skolans 
insatser (assistent till pojken) vilket är den enda insats riktad direkt till pojken 
som fadern accepterar (indikator 1 om externa gränser och 5 om frivillighet). 
Att fadern accepterar att själv gå på frivilliga stödsamtal tycks avgörande för att 
pojken inte tvångsomhändertas och att ärendet kan avslutas.  

Faderns strategi, att handskas med socialtjänstens tvångsmöjligheter, visar 
sig i hans beteende och handlingar. Trots att det är styvmodern som förefaller 
sköta den praktiska vårdnaden om pojken är det fadern som socialsekreteraren 
måste komma överens med, såsom ensam vårdnadshavare. Det verkar fadern 
medveten om och hans strategi tycks vara att hålla sig undan och gå med på 
’ofarliga’ insatser. Faderns agerande kan betraktas som en kamp mot 
socialtjänstens behovstolkning, där han använder sin kunskap om hur systemet 
fungerar till sin egen fördel (Fraser, 2003). En katt- och råttalek uppstår där 
socialsekreterarens strategi blir att hota med tvång för att få igenom ’frivilliga’ 
insatser. Oförmågan att etablera samarbete med föräldern ’spiller över’ på 
barnet. Pojken lämnas utan några stödinsatser som är specifikt riktade till 
honom.  

Det finns flera exempel på denna typ av kamp om behovstolkning. I ett fall 
vägrar en mor att gå med på en familjehemsplacering och vill istället att hennes 
son ska placeras på ett särskilt behandlingshem. Hon förlorar kampen, eftersom 
socialsekreteraren hotar med tvångsplacering. Tolkningen av hur samarbetet 
med föräldrarna fungerar ligger hos socialtjänsten. Tolkningar av samarbetet 
förefaller i hög grad bidra till såväl bedömningar om hur illa barn har det, som 
vilka insatser som blir aktuella. Tolkningsföreträdet av klientens problem och 
dess lösningar ligger hos socialsekreteraren. LVU finns alltid som en möjlighet, 
kanske inte alltid reell, eftersom socialtjänstens förslag till omhändertagande 
med tvång kan avslås av länsrätten, men som ett hot att få igenom stöd och 
insatser. Tvånget kan därför betraktas som konstitutivt och tvingar såväl 
socialsekreterare som föräldrar att bli strategiska i förhållande till varandra.  

Behöriga – ärendet utreds och 
insats/åtgärd beslutas 

 
I denna fas i sorteringsprocessen utreds barnet och dess familj och en 
insats/åtgärd beslutas. De föreställningar om yngre som kommer fram i 
beskrivningarna kopplas till kategorin ’Riskbarnet’. Föreställningar om de unga 
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kopplas till kategorin 'Pojken som förövare'. Föräldrarna kopplas till kategorin ’De 
sjuka och hjälpsökande föräldrarna'. 
 
Bistånd kan bestå av såväl materiella som behandlingsmässiga insatser. Insatser 
kan också beslutas utan föräldrars eller barns samtycke, det vill säga 
tvångsåtgärder. I nedanstående fallbeskrivningar ges inget exempel på ett 
omhändertagande med stöd av LVU. Eftersom få placeringar i studien görs 
med tvång (två av de 260 anmälda barnen), har jag valt att beskriva de mer 
typiska fallen.75 

Yngre barn och unga 

Riskbarnet 

I det här fallet anmäler BUP misstänkt misshandel och brister i omsorgen om 
en treårig pojke. Familjen går på en särskild enhet inom BUP som arbetar med 
anknytningsproblematik. Vid anmälningsmötet erkänner föräldrarna att de agar 
barnet. Utredningen kommer därför inte att handla om huruvida föräldrarna 
misshandlar eller ej, då detta redan är konstaterat. Fallet är ett exempel på hur 
föräldrarna kommer i fokus i en utredning av ett misshandlat barns situation. 
Socialsekreteraren noterar i enkäten:  

 
 (Fall 9) ”Barnet är för uppfostrat och visar det genom att tala om att han är ’en snäll pojke’. 
Mamman medger att hon tappar kontrollen och slår honom. Pappan har aga som 
uppfostringsmetod och tycker det är rätt. Mannen slår kvinnan (och har gjort det tidigare).” 
(Enkät: B.) 
 

I enkät och intervjuer framgår att utredning inleds direkt och socialsekreteraren 
beskriver att föräldrarna, som båda har utländsk bakgrund, har en annan syn på 
uppfostran, jämfört med svenska föräldrar. I en inledande bedömning beskrivs 
föräldrarna behöva familjebehandling. De behöver hitta andra sätt att uppfostra 
pojken på och hjälp att lösa sina egna konflikter. Föräldrarna har ett tunt 
nätverk. De efterfrågar stödsamtal eller familjerådgivning och bedöms behöva 
stöd och eventuellt avlastning. Bedömningar som även BUP gör. Något samtal 
med pojken bedöms inte behövas på grund av hans ringa ålder och att han har 
kontakt med BUP. Det framkommer långt fram i intervjuerna att det finns flera 
barn i familjen, men inte hur många. Ärendet avslutas med vägledning och 
rådgivning på resursenheten, då familjerådgivningen inte kan erbjuda 

                                                      
75  Få placeringar görs med tvång i Sverige. Av samtliga omhändertagna barn som placeras i 

dygnsvård 2008 är 68 procent placerade på frivillig bas och 32 procent med tvång 
(Socialstyrelsen, 2009). 
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föräldrarna en tid. Socialsekreteraren planerar att följa upp ärendet efter några 
veckor.  

 
Min tolkning är att problemen ges kulturella förtecken och att misshandeln 
delvis beskrivs som en följd av andra uppfostringsnormer än de svenska. 
Utredning inleds då barnet bedöms vara ett riskbarn på grund av BUP:s 
anmälan om misstänkt misshandel (indikator 6 om trovärdig anmälningskälla) 
och tydliga tecken på misshandel som pojkens beteende uppvisar, samt att 
föräldrarna medger att de agar och slår pojken (indikator 5 om givna kategorier; 
barnmisshandel). Socialtjänstens fokus är föräldrarna. Lösningen formuleras 
som föräldrars behov av information om svenska uppfostringsnormer och som 
konflikter mellan föräldrar. Den komplexa problematik familjen uppvisar delas 
in i olika ansvarsområden. Barnets problematik och föräldrarnas relation till 
barnet blir en fråga för psykiatrin, medan föräldrarnas uppfostringsnormer blir 
socialtjänstens ansvar. Barnets beteende och bristande anknytning till 
föräldrarna fortsätter BUP att arbeta med. Mannens våld mot kvinnan och aga 
mot barnet och kvinnans misshandel/aga av barnet samt deras isolering, 
omformuleras till relationsproblem mellan föräldrarna och bristande kunskap 
om svenska uppfostringsnormer.  

Socialsekreterarens bedömning skulle kunna förstås som en arbetsfördelning 
mellan psykiatrin, som arbetar med det psykopatologiska i familjen, och 
socialtjänsten som arbetar med det sociala i form av stödsamtal kring föräldrars 
konflikter i sin relation med varandra och rådgivning om barnuppfostran. 
Insatsen efterfrågas av föräldrarna (indikator 5 om samarbetsförmåga) och kan 
erbjudas (indikator 4 om insatsrepertoar). 

Pojken som förövare 

Det är framförallt skolbarn som anmäls. Av dessa utreds flickor i högre grad, 
trots att pojkarnas problem ofta är mer komplexa. Pojkar anmäls i högre grad 
än flickor för sitt våldsamma och kriminella beteende. Ett beteende som tycks 
leda till bedömningar om ett större egenansvar för den unges handlingar.  

Följande fall är ett exempel på hur en pojkes utagerande beteende leder till 
resonemang hos socialsekreteraren som visar på en mer 'ansvariggörande' 
attityd, jämfört med attityden till flickor. En trettonårig pojke anmäls av grannar 
för att han är våldsam och socialsekreteraren noterar i enkäten: 

 
(Fall 180) "aggressiv, utagerande, bristande respekt." ( Enkät: P.) 
 

Enligt enkäten och intervjuerna framkommer att pojken haft skolproblem en 
tid och att ytterligare en anmälan från skolan kommer in. Pojken agerar också 
självdestruktivt, bland annat genom att hänga ut genom skolans fönster. I en 
inledande bedömning uppger socialsekreteraren att han behöver en mindre 
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undervisningsgrupp. Föräldrarna är separerade, men har gemensam vårdnad. 
Pojken bor med modern, som beskrivs som svag. Fadern har ett kriminellt 
förflutet och föräldrarna beskrivs inte kunna samarbeta med varandra. 
Utredning inleds på grund av pojkens beteende. Socialsekreteraren vill 
undersöka faderns kapacitet, eftersom han bedöms som betydelsefull för 
pojken. Utredningen förlängs då nya anmälningar om hot och våld kommer in 
från skolan och polisen. Socialsekreteraren överväger behandling eller placering, 
om pojken fortsätter med sitt utagerande beteende. Utredningen avslutas med 
att pojken beviljas kontaktperson och med planer för att han ska börja i en 
specialskola. Socialsekreteraren avser följa upp insatserna och gör en avslutande 
reflektion att pojken kan behöva en strukturerad vardag. Om han fortsätter att 
vara våldsam och placering i en mindre grupp i skolan inte räcker, finns det risk 
för insatser med stöd av LVU, uppger socialsekreteraren.  
  
Händelseförloppet och socialsekreterarens bedömning att inleda utredning kan 
tolkas utifrån den inledningsvis dramatiska och akuta situationen och att en av 
anmälningarna kommer från skolan (indikator 5 om akuta situationer och 6 om 
tillförlitlig anmälningskälla). Att modern och fadern bedöms sakna resurser 
förefaller vara en viktig faktor för bedömningen att pojken behöver en 
kontaktperson (indikator 5 om givna kategorier; föräldrars kapacitet). Nya 
anmälningar om våld kommer in från tillförlitliga källor och får 
socialsekreteraren att reflektera över placering av pojken på institution. I 
jämförelse med den våldsamma flickan som beskrivs tidigare i texten (Fall 163) 
föreslås här mer ingripande lösningar. Flickans problem knyts upp till moderns 
situation och till relationen dem emellan, medan pojkens problem i hög grad 
föranleder lösningsförslag direkt riktade mot honom själv.  

En reflektion är att skolan kan tänkas trycka på för att socialtjänsten ska 
agera, då de är drabbade av hans beteende. Man kan anta att skolan som 
institution, på ett helt annat sätt än föräldrar som är utsatta för våld, kan sätta 
press på socialtjänsten om att vidta åtgärder.  

Ekonomiska prioriteringar 

När det handlar om barn man anser behöver placeras tycks det vara svårare för 
socialsekreteraren att använda sitt handlingsutrymme. Det märks i resonemang 
om vilka insatser som ska föreslås. Budgetfrågor verkar ha kommit ner på den 
enskilda socialsekreterarens nivå. Exempel finns på hur socialsekreterare 
avvaktar med att diskutera placeringar i fall där behov framkommer och en 
förälder eller en ungdom tar upp frågan. Sådana förslag, anger man, behöver 
förankras uppåt i ledningen innan något kan uttalas. Det finns riktlinjer om att 
placeringar helst inte ska ske. Om en placering bedöms nödvändig måste 
cheferna vara med i utredningen, så att de i sin tur kan förankra förslaget uppåt 
hos ledningen i ett tidigt skede för att insatsen ska godkännas. 
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Ett exempel på hur kostnadsmedvetandet styr bedömningar är fallet med en 
ensamstående mor och hennes tonårsdotter som lever i våldsamma konflikter 
med slagsmål och rymningar. En anmälan kommer från resursenheten att 
flickan vill bli placerad. I intervjuerna framkommer att flickan efter en kort 
jourhemsplacering vill flytta tillbaka hem. Modern går inte längre på stödsamtal 
på resursenheten som hon blivit beviljad tidigare, då hon anser att de inte längre 
är givande. Socialsekreteraren tror att flickan har mer utbyte av sin kontakt på 
resursenheten. På min fråga om konflikterna fortsätter säger socialsekreteraren: 
 

(Fall 85) Ja, de bråkar fortfarande. Hon har ju börjat gymnasiet nu och det är väl lite si och 
så. ... Finns inga misstankar om droger eller alkohol. En stark tjej med skinn på näsan och 
en stark envis mamma i det här också, som kommer från en annan kultur som har vissa 
förväntningar på sina barn. Skillnaden nu är väl att flickan inte vill flytta hemifrån. 
Mamman vill nog inte heller att flickan ska flytta hemifrån. Hon vill att vi ska skrämma 
flickan och hota, vilket vi sagt att vi inte gör. Jag vet inte om det skulle vara någon form av 
kulturkompetens i det här avseendet. Men flickan är ju uppvuxen i Sverige... Mamman är så 
fastlåst vid sin egen oro och resurs verkar inte kunna hjälpa henne. Jag vet inte... vi kan ju 
inte lösa alla konflikter här. Ja, egentligen är det här fel ställe, vi är inte oroliga för flickan 
överhuvudtaget.  
Fråga: Kan de inte få familjebehandling? 
Det är inte prioriterat här just nu. Det är väl en skillnad om det vore ett barn som far illa, 
men är det inte ett barn som far illa, så lägger vi ju inte pengar på det heller, det handlar ju 
om prioriteringar som det är idag.” (Intervju: Q.) 
  

Att vara kostnadsmedveten kan innebära att socialsekreterarna måste hålla sig 
avvaktande inför föräldrars och ungas egna förslag. En attityd som är direkt 
motstridig socialtjänstlagen med dess betoning på den enskildes 
självbestämmande och inflytande (prop. 1979/80:1).  

 
(Fall 20) "Mamman har uppfattat att kuratorn erbjudit och sagt att det finns ett bättre 
alternativ [än kontaktfamilj/kontaktperson], en slags kolloverksamhet var fjortonde dag. 
Kuratorn säger att hon bara har informerat. Det är bra men det kostar för mycket. Det bör 
inte vara som en första insats. Kuratorn har satt käppar i hjulet.” (Intervju: M.) 
 

Eftersom insatsen anses för dyr blir socialsekreteraren irriterad på kuratorn, då 
hon anser att skolkuratorn motarbetat henne genom att informera om en insats 
som inte kan erbjudas. I de fall klienterna inte vill ta emot insatser som erbjuds 
finns en risk att det betraktas som bevis på deras bristande samarbetsvilja och 
inte ett tecken på att insatserna inte passar. 

Om insatser som erbjuds inte tas emot, eller bedöms för dyrbara anas en 
uppgivenhet. Det blir ingen insats alls. Frustration uttrycks ibland över att inte 
veta om man kan föreslå insatser som klienterna behöver:  
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(Fall 247)”Ibland skulle jag önska att det fanns mer pengar här i stadsdelen, allt man skulle 
vilja göra, … ibland är det ju så som i den här familjen att jag skulle velat göra mer, men inte 
kunde.” (Intervju: D.) 

Föräldrar 

De sjuka och hjälpsökande föräldrarna 

Typiskt för familjer som får insatser är deras komplexa problematik och deras 
ofta långvariga kontakt med socialtjänsten. Problem med bostad och med fysisk 
och psykisk sjukdom är inte ovanligt. Den kvantitativa studien visar att 
anmälningar som anger föräldrars bostadsproblem i låg grad utreds, men av de 
som utreds får majoriteten en insats, oftast är det hyresskulden som betalas. 
Följande fall är framtagna som exempel på att de familjer som utreds och får 
biståndsbedömda insatser har vissa saker gemensamt. Föräldrarna och/eller 
barnen har sjukdomar eller funktionshinder och samarbetar med socialtjänsten 
genom att delta i utredningar och samtycka till de insatser som erbjuds. När 
familjer med materiella problem som hot om vräkning eller bostadslöshet också 
har problem som kan definieras som emotionella eller psykiska ges möjlighet 
att bevilja insatser. De vanligast förekommande är ekonomiskt bistånd, samtal 
och kontaktpersoner. Exempel finns på hur socialsekreterarnas kontinuitet och 
engagemang i ärendet förefaller att få betydelse för vilken typ av insats som 
väljs.  

 
I följande fall lever en mor i en svår situation med egna psykiska problem och 
med barn som har grava handikapp och psykiska problem. Här blir bristen på 
adekvata insatser tydlig och det bistånd som beviljas accepteras, trots att det inte 
är den hjälp modern efterfrågar. Ansvarsfrågan är oklar och utredningen 
kommer igång några månader efter att anmälan kommit in. Socialsekreterare 
byts ut tre gånger under den tid jag följer ärendet. I enkäten noterar 
socialsekreteraren ”föräldrars försummelse, ”psykiska problem”, ”behov av 
avlastning”, ”barns psykiska problem.” Hon gör en första bedömning att alla 
professionella inblandade i familjen måste träffas för ett samtal och noterar: 
 

(Fall 7, 11) "Mamman orkar inte - finns risk att hon tar sitt liv. Hon har inget nätverk och 
barnen kan bli ensamma. Samlingsmöte för bedömning om vem som ska ta ansvaret 
handikapp eller IoF. Sen kan en tillfällig placering av barnen bli aktuell om mamman måste 
läggas in för vård.” (Enkät B.) 

 
Av enkät och intervjuer framgår att modern är ensamstående med två barn på 
åtta och tio år. Pojken är gravt handikappad och flickan visar symtom på 
depression samt har problem i skolan. Flickan har en sjukdom som gör att 
modern behöver åka till sjukhus med henne relativt ofta. Modern är deprimerad 
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med inslag av vanföreställningar. Anmälan kommer från flickans skola efter att 
modern, i samband med hämtning av henne fallit ihop och gråtit ohejdat, samt 
talat om att hon vill ta sitt liv. Modern har tidigare sökt avlastning och hjälp i 
hemmet, men hennes situation bedömdes då inte som akut, eftersom hon hade 
insatser från handikappomsorgen och bedömdes klara av sin situation. 
Utredning inleds först gällande flickans situation. Efter en tid utreds också den 
handikappade pojken. Socialsekreteraren funderar på om inte han bör placeras 
eftersom modern inte orkar sätta gränser för honom. Den första 
socialsekreteraren slutar och nästa socialsekreterare vill samla alla inblandade 
för att fördela ansvar och för en bedömning av kvinnans psykiska hälsa. Efter 
mötet tar en tredje socialsekreterare över ärendet och hon bedömer att modern 
klarar sig hyfsat och att problemet inte är akut. Utredningen avslutas med att en 
kontaktperson tillsätts för flickan för att ha fritidsaktiviteter med henne på 
helgerna. Socialsekreteraren avslutar med bedömningen att hon ser att modern 
brister på vissa sätt i sin omsorg, men att hon har förändrats i fråga om vilja 
och styrka. Hon har insatser från handikappomsorgen och hon har förstått 
allvaret, men vill sköta pojken i hemmet. Någon förändring vad gäller 
avlastning blir det inte, eftersom modern har fått så mycket hjälp man kan få 
från handikappomsorgen. Socialsekreteraren anser att modern behöver stöd 
och avlastning och att hon skulle behöva en egen kontaktperson, men den 
typen av insats kan inte erbjudas. Enligt socialsekreteraren visar modern på mer 
styrka än vad hon från början trodde var möjligt och socialsekreteraren 
uttrycker att modern vill ta hand om sina barn och inte lämna bort dem.  

 
Min tolkning av de bedömningar som görs i slutskedet är att kategoriseringen 
av modern som kapabel gör det möjligt att avsluta ärendet utan den avlastning 
modern efterfrågar. Detta trots bedömningen om brister i omsorgen om 
barnen och moderns sviktande psykiska hälsa (indikator 5 om föräldrars 
resurser). Fallet ger en bild av hur en familj delas upp i olika tårtbitar beroende 
på hur problematiken definieras. Osäkerheten om var ansvaret för familjen ska 
ligga gör att det tar lång tid innan utredning inleds. Moderns önskan om en 
egen kontaktperson avslås även om socialsekreteraren själv bedömer den som 
lämplig. Utifrån den insatsrepertoar som kan erbjudas formuleras behovet av 
insats (indikator 4 om tillgängliga insatser). Man skulle kunna tolka avslaget av 
moderns tidigare ansökan om avlastning som en brist på framförhållning och 
bristande preventiv syn i arbetet och som ett resultat av ett akuttänkande. 
Insatser som föreslås i detta skede, först placering och sedan kontaktperson till 
det ena barnet, är insatser som är tillgängliga, men som inte efterfrågas av 
modern. 

En bild ges av en mor som visar att hon inte orkar med sin situation, men 
som skärper sig och accepterar förslaget att få en kontaktperson för det ena 
barnet. Hennes förändrade attityd gentemot den sista socialsekreteraren, som 
kommenterar hennes ”styrka” och vilja att ta hand om sina barn, skulle kunna 
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tolkas som en reaktion på förslaget om placering av barnen, ett förslag som kan 
upplevas som ett hot att barnen kan tas ifrån henne.  

 
Följande fall är ett exempel på hur en socialsekreterare använder sitt 
handlingsutrymme för att kunna hjälpa klienten till insatser, trots att riktlinjer 
och rutiner inte ger behörighet. I studien är fallet ett undantag, men visar att 
socialsekreterare har ett handlingsutrymme. Ett sätt att använda det är att 
formulera om problematiken. I detta fall kategoriserar socialsekreteraren om 
moderns problem ’behov av avlastning’ till, i det här fallet, en mer behörig 
kategori ’konflikter i familjen/relationsproblem’.  

En ensamstående mor ansöker om hjälp för sin tvååriga dotter att komma 
till och från sitt daghem. Socialsekreterare 1 noterar ”ansökan om avlastning” i 
enkäten och gör en första bedömning: 

 
 (Fall 75) ”Modern ska förlösas med kejsarsnitt om en dryg vecka och behöver hjälp med 
dottern. Behov av samtal med tolk för att få mer info om situationen.” (Enkät: S.) 
Efter samtalet med modern uppger socialsekreterare 2. ”Vi ska inte inleda 
utredning på 11: 1 enligt nya riktlinjerna, det tycker jag är fel … Vi kan inte erbjuda 
hemvårdare – [det] ska vara mycket illa.” (Intervju: C.) 

 
I enkät och intervjuer framgår att modern har en kronisk sjukdom och att hon 
är orolig över om hon ska klara ett kejsarsnitt och hur hon ska få sin tvååriga 
flicka till daghemmet efter förlossningen. Den socialsekreterare som genomför 
samtalet med modern beskriver att de nya riktlinjerna gör att hon inte kan 
utreda moderns ansökan om avlastning. Socialsekreteraren uppfattar i det 
samtal som hon för med modern att det finns konflikter mellan föräldrarna 
och hon beslutar att inleda utredning på grund av dessa konflikter. 
Utredningen avslutas med erbjudande om samtalsstöd till modern om hur hon 
ska kunna samarbeta med barnens far.  

 
Min tolkning av socialsekreterarens bedömning är att den möjlighet 
socialsekreteraren har att ge klienten behörighet till de resurser som finns, trots 
riktlinjerna, blir att definiera om klientens problematik till ett ’godkänt’ 
problem (indikator 3 om lokala regelverk). Utifrån de insatser som finns 
tillgängliga blir det möjligt att ge hjälp, dock inte den insats som efterfrågas. 
Införandet av dessa riktlinjer skulle kunna vara ett sätt från ledningens sida att 
minska inflödet av ärenden för att minska arbetsbördan. Man kan säga att 
ledningens försök i detta fall misslyckas, då socialsekreteraren hittar en väg runt 
regelverket.  

 
Följande fall är ett exempel på hur kategoriseringen av föräldrarnas problem 
kan bli avgörande för socialtjänstens lösningsförslag. Förslag som ger möjlighet 
till fortsatt insyn i familjen. Föräldrarna är separerade och problematiken 
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kategoriseras som att de inte kan samarbeta med varandra och inte som 
föräldrar med omsorgsbrister, trots den till synes svåra problematiken.  

En anonym anmälan om bråk mellan föräldrarna och misstankar om 
försummelse av en sjuårig flicka kommer in. En första bedömning görs av den 
socialsekreterare som tar emot anmälan att flickan behöver någon form av 
bistånd. Socialsekreteraren noterar i enkäten: 
 

(Fall 145) "Flickan ska placeras i familjehem. Detta då ärendet varit på tal många gånger 
under lång tid. Jag känner ärendet, så med den förhandsinformationen jag har gör jag den 
bedömningen. Mamman är i psykisk obalans, samt att föräldrarna har stora 
samarbetssvårigheter." (Enkät: H.) 
 

I enkät och intervjuer framkommer att föräldrarna till flickan varit kända sedan 
länge för psykisk sjukdom, missbruk och våld. Flera utredningar har 
genomförts och flickan är aktuell för utredning igen, samtidigt som en 
vårdnadstvist pågår. Fler anmälningar kommer in. Skolan anmäler föräldrarna 
för våldsamma bråk. Fadern anmäler modern för mordförsök. Den 
socialsekreterare som fortsätter att arbeta i ärendet är inte samma 
socialsekreterare som besvarar enkäten. Socialsekreteraren beskriver att 
utredningens frågeställning är att ta reda på om föräldrarna förmår fortsätta ta 
hand om flickan och hur socialtjänsten ska skydda henne. Fadern har 
missbrukat narkotika och misstankar om fortsatt missbruk finns. Flickan bor 
hos sin far. Hon har varit nära att omhändertas flera gånger, men det har inte 
bedömts finnas tillräckliga skäl att ingripa. Hemmet har varit i ordning vid 
hembesök och flickan uppges älska sin pappa. Socialsekreteraren beskriver 
flickan som ganska harmonisk och duktig i skolan, men säger att hon har lite 
magont och lider av föräldrarnas dåliga samarbete. Hon uppger att hon är 
orolig för flickan och tror att symtom så småningom kommer att visa att hon 
inte har det bra. Det finns en förhoppning om att moderns psykiska hälsa ska 
bli bättre med tiden och att fadern även fortsättningsvis ska vara aktiv i sitt 
föräldraskap. Ärendet avslutas med förslag på råd och stödsamtal till 
föräldrarna.  
 
I detta fall har utredningar avlöst varandra och under en pågående utredning 
kommer nya anmälningar in. Min tolkning av bedömningarna i fallet är att 
utredning inleds på grund av de dramatiska händelserna och tidigare kännedom 
om familjen (indikator 5 om dramatisk händelse och indikator 7 tidigare känd). 
Trots frågetecknen kring föräldrarnas förmåga formuleras problemet som 
brister i deras samarbete om flickan. Att formulera problemet som bristande 
samarbete föräldrar emellan kan föranleda lösningsförslag som gör att 
föräldrarna måste ha kontakt med socialtjänsten. Överväganden om flickans 
placering tycks ske fortlöpande, men socialsekreteraren uppger att det inte finns 
några tydliga tecken på att flickan far illa och att bostaden är i ordning 
(indikator 5 om givna kategorier; tydliga tecken och ett välstädat hem). Att 
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fadern engagerar sig i flickan och hopp om att moderns psykiska problem ska 
minska förefaller rättfärdiga socialsekreterarens optimistiska inställning till 
föräldrarnas kapacitet. Enligt socialsekreteraren går det inte att bevisa att 
föräldrarna brister i omsorgen om barnet. Förslaget att avsluta utredningen med 
råd- och stödsamtal till föräldrarna kan förstås utifrån tvångslagens (LVU) krav, 
om ’påtagliga skäl’ som socialsekreteraren bedömer inte finns. Det leder i sin 
tur till att man föreslår insatser som föräldrarna kan acceptera (indikator 5 om 
frivillighet som en given kategori) och som ger socialtjänsten fortsatt insyn i 
familjen. Förslaget till insats skulle kunna betraktas utifrån det vuxenfokus 
socialtjänstens har, den juridifiering som sker i bedömningen av att ’påtagliga 
skäl’ inte finns och den begränsade insatsrepertoar man har att tillgå. Med den 
oro som finns för barnet, kan förslaget om stödsamtal därför te sig förståeligt. 
Det är den insats socialsekreteraren har att tillgå, för att kunna fortsätta 
kontakten med familjen (indikator 4 om insatsrepertoar). Man kan se förslaget 
om stödsamtal som ett utryck för en medvetenhet om flickans svåra situation, 
en slags diffus kontroll och en möjlighet för socialtjänsten att finnas där när 
symtomen visar sig (Ponnert, 2007). 
 
Följande fall är ett exempel på en anmälan som ger behörighet och medför en 
avsevärd satsning från socialtjänstens sida, med insatser riktade såväl mot den 
unge som mot föräldern.  

En mor ansöker om hjälp samtidigt som en anmälan från en skolkurator 
kommer in om att en femtonårig flicka blivit slagen och utkastad hemifrån. 
Socialsekreteraren som mottar anmälan noterar i enkäten: ’behov av avlastning’ 
och ”relationskonflikter mellan förälder och barn” samt ”misshandel”. Insats 
bedöms inledningsvis behövas: 
 

 (Fall 42) ”Barnet har under 10 år varit placerad i familjehem. Svårigheter med anknytning 
till modern… [Behov av] samtal, terapi, skolinsatser, ev. ny placering…"[Flickan] mår 
psykiskt dåligt, tyr sig till pojkar med sociala problem. Självmordstendens?” (Enkät: U.) 
 
Uppföljande intervju med den socialsekreterare som inleder utredning och som 
inte är densamma som svarat på enkäten: 
 
Fråga: Varför har du beslutat om insatsen [intensiv familjebehandling]? 
L: ”Mamman är hjälpsökande och tjejen är hjälpsökande. De vill jobba med det här och är 
med på noterna. Som vi tänkte skulle det inte ha varit bra för tjejen att bli placerad. Det blir 
bara mer separationer för henne. Det var som att vi fick en bra kontakt med henne [modern]. 
Vi pratade lite förutsättningslöst, tror jag. Det som händer med den här mamman är att hon 
känner sig väldigt kränkt så fort man närmar sig det här med missbruk. Vi pratar väldigt 
mycket med henne om dottern och henne som mamma. Det kan ju ha hjälp till. Hon hade ju 
en längtan, hon har ju gjort så gott hon har kunnat, men hon behövde hjälp och ville ha 
hjälp… De har så mycket att ta igen… De kommer från två olika planeter kan man nästan 
säga. Tjejen och killen i det här trygga familjehemmet och mamman med sitt liv, det är klart 
det krockar”.  
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Fråga: Vad är det som gör att du tror att insatsen fungerar? 
L: ”Flickan blev mobbad i den nya skolan…[xx-teamet] fick göra ett jättemotivationsarbete 
och verkligen jobba med flickan… Så har hon ett väldigt dåligt självförtroende. Säger någon 
något mot henne blir hon alldeles bestört. De har möten med rektorn, så de kunde reda ut det 
och det har gått med mycket stöttning av [xx-teamet] hela tiden. Dom har mycket samtal med 
flickan och med mamman som gör att mamman blir lugnare och får hjälp i hur hon ska bete 
sig gentemot sina barn. [Den yngsta pojken] ser att någon kommer dit och det blir lugnare. 
De har jobbat mycket med mamman och stöttat henne praktiskt.” (Intervju: L.) 
 

Enkät och intervjuer beskriver hur ett syskonpar nyligen flyttat tillbaka till sin 
mor efter en lång familjehemsvistelse. Modern och dottern har en komplex 
relation till varandra och till socialtjänsten. Modern har psykosomatiska 
problem och en kronisk sjukdom med oviss utgång, efter ett långvarigt 
missbruk. Hon har levt på socialbidrag under huvuddelen av sitt vuxna liv. 
Dottern har haft en samtalskontakt vid resursenheten som hon fick i samband 
med flytten till modern. Den kom att handla om hennes svåra situation i den 
nya skolan med svår mobbning. Flickan blir slagen och utkastad av modern och 
skolan anmäler, när flickan berättar om händelsen och de ser att hon har 
blåmärken. Detta sker samtidigt som modern hör av sig och ber om hjälp. Den 
socialsekreterare som börjar arbeta i ärendet känner modern och flickan sedan 
lång tid tillbaka. Flickan vill flytta och hon placeras akut i ett jourhem, men 
modern uppger att hon vill ha dottern hos sig. Flickan uttrycker efter ett tag i 
jourhemmet att hon vill bo hemma. Socialsekreteraren bedömer att om flickan 
ska kunna bo hemma måste familjen få hjälp. Dottern flyttar hem igen. 
Socialsekreteraren reflekterar över att modern och dottern har mycket att ta 
igen och att de behöver ha någon som stöttar dem i vardagssituationer. Beslut 
fattas att bevilja en intensiv familjebehandlingsinsats med behandlare 
tillgängliga dygnet runt. Flickan får sig tilldelad en stödperson och terapeut som 
hjälper henne, både i relationen med modern och med skolan och fritiden. 
Socialsekreteraren uttrycker en önskan om att familjen ska få behålla insatsen 
under flera år framåt. Något hon samtidigt beskriver som orealistiskt.  

 
Den bedömning som görs, om att inleda utredning, tolkar jag utifrån att 
situationen kan beskrivas som akut, dramatisk och våldsam. Flickan uppvisar 
tydliga tecken på att hon inte mår bra och skolan anmäler (indikator 5 om akuta 
händelser, tydliga tecken samt indikator 6 om tilliten till anmälan). Den långa 
kontakt som modern och dottern har haft med socialtjänsten är en ytterligare 
faktor (indikator 7 om tidigare känd). Omständigheter som beskrivs i ärendet, 
att flickan varit placerad tidigare, att både mor och dotter vill försöka bo 
tillsammans, att de accepterar den erbjudna insatsen (indikatorer 5 om givna 
kategorier; samarbetsvilja) och att en lämplig insats finns tillgänglig (indikator 4 
om insatsrepertoar), kan vara viktiga faktorer som påverkar att en relativt dyr 
och resursmässigt krävande insats som intensiv familjebehandling kan erbjudas. 
Fallet visar hur en kombination av faktorer som har med klientens problematik, 
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moderns och dotterns samarbetsvilja, samt att en lämplig insats finns tillgänglig, 
kan spela roll för bedömningarna i de olika leden.76 Det är också troligt att 
socialsekreterarens attityd och den kontinuitet och engagemang som uppvisas i 
bedömningar och beslut kan vara avgörande för att modern och dottern tackar 
ja till insatsen.  

Socialsekreterarens handlingsutrymme 

Den starkt avsmalnade tratten som visar sig i delstudie I beskriver en stor 
utsortering av anmälningar, som innebär att majoriteten av barnen inte får sin 
situation klarlagd genom en utredning. Genom de redovisade fallen har det gått 
att följa hur socialarbetare, i arbetet med att bedöma behörighet till utredning 
och insatser, ägnar sig åt denna sorteringsprocess. För att underlätta 
sorteringsarbetet tar de hänsyn till vissa omständigheter, som kan beskrivas som 
indikatorer för in- eller utsortering. Ett antal indikatorer framträder som tycks 
påverka vad som händer med anmälan. Indikatorer som visar hur 
organisatoriska och professionella omständigheter används för att ge 
behörighet eller ej. 

I den övre delen av tratten är en viktig indikator för utsortering de externa 
och interna gränserna. Barnavården gränsar mot andra institutioner, verksamheter 
och enheter, inom vilkas ansvarsområden familjens eller barnets problem 
eventuellt bedöms passa in. Att avvisa anmälningar därför att det är andra 
instansers uppgift, sker framförallt i inledningsskedet. Bedömningar görs om 
var problemet hör hemma, men ansvarsfrågan, visar det sig, förhandlas under 
alla faser i processen. I den nedre delen av tratten är organisationens interna 
och externa gränser fortsatt en viktig indikator. Flera fall tyder på att avsevärd 
energi läggs ner på att andra instanser, utanför den egna organisationen, ska ta 
ansvar för familjens problematik. Detta sker genom att problem och 
insatsbehov formuleras om, ofta från barnets problematik till föräldrarnas och 
ibland tillbaka till barnet. Ansvarsfrågan är ofta styrande i dessa bedömningar. 
Organisationens externa gränser har att göra med att det finns många andra 
resurser i samhället som ansvarar för och riktar sig till barn och föräldrar, 
exempelvis den öppna barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar, 
öppna drog- och alkoholmottagningar för unga, familjecentraler, öppna 
förskolor, familjerådgivning etc. Vilka problem och svårigheter som 
socialtjänsten ska arbeta med är otydligt, enligt Börjeson (2008), som menar att 
detta är ett professionellt legitimitetsproblem för socialarbetare. Förutom att 
professionen är med i det professionella gränsdragningsarbetet får olika 

                                                      
76  Forskning visar att det som verkar avgörande i familjebehandling är att bli förstådd och 

lyssnad på, att bli avlastad känslor av skuld och skam och att få praktisk och handfast hjälp 
(Löwenborg & Sjöblom, 2009; Löwenborg & Kamsvåg, 2006).  
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uppfattningar i den politiska ledningen i kommuner och stadsdelar till följd att 
det sociala arbetet organiseras olika. I denna studie riktar sig den stadsdel där 
det specialiserade kontoret ligger mot en bredare målgrupp, jämfört med det 
integrerade kontoret, genom den öppna stödenheten. Vad som kommer att 
betraktas som socialtjänstens ansvar och var gränserna för behörighet dras 
tycks få betydelse för ’trattens’ olika utformning kontoren emellan.  

Barnets ålder visar sig vara en indikator för utsortering. Utredning inleds inte 
då ett barn närmar sig åldern för att föras över till en enhet för vuxna. Barnets 
ringa ålder kan också vara ett argument för att inte träffa det eller för att inte 
utreda situationen. Barn kan anses för små för att ta skada av föräldrarnas 
konflikter. Ett cirkelresonemang som innebär att om man inte träffar barnet 
kanske barnets situation inte värderas som allvarlig och när situationen inte 
bedöms som allvarlig tas inte kontakt med barnet. 

I ett inledande skede visar sig också tilliten till anmälaren vara en viktig 
indikator. Anmälningar från anonyma källor, från privatpersoner och barn som 
tar tillbaka sin anmälan om att de misshandlas eller som slutar prata om 
problemet, tycks inte betraktas som lika tillförlitliga som anmälningar från 
professionella. Sannolikheten för utsortering är större. Det gällde särskilt vid 
det specialiserade kontoret, där såväl anmälningar från privatpersoner som 
ansökningar var relativt många i studien.  

Avgörande för var ärendet hör hemma i den inledande fasen är hur 
socialsekreterare uppfattar situationen i ett telefonsamtal eller i ett möte med en 
eller båda föräldrarna. Att snabbt bedöma och kategorisera situationer, problem 
och klienter blir viktigt. Kategorisering utifrån snäva och givna kategorier blir en 
viktig hjälp i sorteringsarbetet. En sådan är om föräldrar (oftast mödrar) 
kategoriseras som kapabla, vilket innebär att de bedöms klara av situationen 
själva, varför insatser inte bedöms nödvändiga. Socialtjänsten blir en slags 
moderersättning, som träder in när modern inte är kapabel. Mödrarnas förmåga 
tycks avgörande för prioriteringen av vilka som ska få del av barnavårdens 
insatser.  

Kategoriseringen av föräldrarna som samarbetsvilliga kan få till följd såväl att 
en utredning inleds som att den inte inleds. Det förekommer att föräldrars 
samarbetsvilja anges i motiveringen till att en utredning inte ska inledas. 
Utredningen betraktas i dessa fall som en risk som kan förstöra ett upparbetat 
förtroende. Om problem uppfattas som kulturella, medicinska eller inom det 
'normalas' sfär, är det sannolikt att en utredning inte inleds. När föräldrar ger ett 
gott intryck, har välordnade hem och barnen bedöms välanpassade i skolan är 
det sannolikt att barnen bedöms obehöriga till utredning och insatser.  

Om situationen däremot kategoriseras som akut och anmälan innehåller 
information om misstänkt misshandel och övergrepp och barnet uppvisar tydliga 
tecken eller symtom (bevis), inleds utredning. Situationer som liknar de som 
beskrivs i lagstiftningen såsom risksituationer för barn där socialtjänsten ska 
ingripa får socialarbetaren att i högre grad inleda en utredning, jämfört med en 



Kapitel 6 

178 

mer allmän eller vag problematik. Information som inte betraktas som akut, 
eller där problembilden är diffus och komplex och familjen haft problem under 
lång tid, förefaller ibland betraktas som så hopplösa att någon utredning inte 
anses tillföra något. I dessa fall kan det faktum att ha varit känd sedan tidigare 
fungera som en utsorteringsindikator och inte som en riskindikator att en 
utredning måste inledas.  

En förändrad syn på ungas brottsliga handlingar, från en socialrättslig till en 
mer straffrättslig sådan, anas och får till följd att många unga som polisanmäls för 
brott inte utreds. Brottets straffvärde tycks avgöra om den unges situation ska 
betraktas som oroande och undersökas närmare.  

Regler, riktlinjer och rutiner är en indikator för sortering och förekommer 
genom hela processen. Det tycks som om tolkningen av lagar, riktlinjer och 
rutiner går ut på att inleda utredning i så få fall som möjligt. Det kan handla om 
att barn utan uppehållstillstånd inte ska utredas, att ansökningar som inte 
innehåller information om risker för barnet inte ska utredas eller att föräldrar 
till tonårsbarn inte kan ansöka om kontaktfamilj. Rutinen - att göra som man 
brukar - framstår ibland som bevekelsegrund för att inte göra något alls. 
Socialtjänsten måste också förhålla sig till andra instansers regler, till exempel 
kan behandlingsverksamheter kräva att en social utredning utförs för att 
behandling ska beviljas.  

Upplevelsen av brist på ekonomiska resurser samt den befintliga insatsrepertoaren 
tycks påverka vilken insats som erbjuds. Förhandlingar förs i alla led i 
sorteringsprocessen om vem som ska ansvara för insatser. Detta förefaller 
ibland bero på att man vill undvika kostnaden och ibland på att man tror att 
någon annan instans är mer kompetent. Detta är en indikator på att resurser av 
såväl ekonomisk som kunskapsmässig art tycks påverka bedömningar och 
beslut om behörighet till insatser. Resultaten visar att bristen på lämpliga 
insatser kan leda till att ingen insats erbjuds överhuvudtaget. 
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KAPITEL 7 CENTRALA RESULTAT, ANALYS OCH 

SLUTDISKUSSION 

 
Kapitlet sammanfattar de centrala resultaten av de två delstudierna. Resultaten 
analyseras och diskuteras sedan utifrån de teoretiska antaganden som redogjorts 
för i kapitel 2 under följande punkter:  
  

1. Samhällets förväntningar, utifrån socialpolitiken och lagstiftningen, på 
det sociala arbetet med barn och unga.  

2. De organisatoriska villkoren för det sociala arbetet med barn och unga. 
3. Professionen och dess diskurser.  
4. Individualisering och psykologisering i arbetet med underprivilegierade 

grupper. 
5. Barnets undanskymda position. 

Samhällets förväntningar på den sociala 
barnavården 

 
Samhällets ansvar för barn och unga är reglerat i lag och den kommunala 
socialtjänsten förvaltar detta ansvar. Kommunalt anställda professionella ska 
bedriva ett socialt arbete genomsyrat av frivillighet, självbestämmande och 
samverkan. Lagstiftningen ger kommunerna relativt fria händer i utformningen 
av socialtjänsten och insatsrepertoaren. Demokrati- och välfärdperspektivet 
betonas och individen ska ses i sitt sociala sammanhang – det vill säga utifrån 
en helhetssyn. Begreppet helhetssyn innebär också att socialtjänstens uppgifter 
omfattar tre olika nivåer, de strukturinriktade, de allmänt inriktade och de 
individinriktade. Familjers behov av bistånd ska utredas och bedömas (4 kap 1 § 
SoL). De särskilda bestämmelserna för barn och unga är dels allmänt inriktade, 
det vill säga socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden, dels 
individinriktade, det vill säga att man med särskild uppmärksamhet ska följa 
barn och unga som visar tecken på en ogynnsam utveckling och aktivt 
förebygga och motverka missbruk och kriminalitet (SoL 5 kap 1 §). Barns 
behov av stöd och skydd ska bedömas utifrån vårdbehov efter en utredning. 
Arbetet ska utgå från barns bästa och barns perspektiv.  
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Anmälningar och ansökningar är det instrument som samhället har för att 
nå de barn som behöver skydd och stöd. För professionella som möter barn 
eller föräldrar i sin verksamhet råder en obligatorisk anmälningsskyldighet och 
allmänheten bör anmäla. Systemet riktar sig inte enbart till barn som är 
misshandlade och vanvårdade utan är ett preventivt familjestödssystem, med 
syftet att komma in tidigt i familjer med erbjudanden om stöd för att förebygga 
problem. Därför ska även allmän oro och vaga misstankar om att barn inte har 
det bra anmälas. Det är socialtjänstens uppgift och inte anmälarens att utreda 
om det finns behov av hjälp. Själva handläggningsprocessen ska präglas av 
saklighet och opartiskhet och allas likhet inför lagen skall beaktas. 

Så ska, idealt sett, den sociala barnavården fungera. Men den sociala 
praktiken, som den framträder i denna studie, visar upp en annan bild.  

Den praktiska socialpolitiken  
– en avvisande praktik 

 
Barnavården har ett brett mandat, att inte bara skydda misshandlade och 
försummade barn, utan också att förebygga och öka barns välfärd. Dessa mål 
omsätts i en sorteringsprocess som sker inom begränsade resursramar och på 
organisationens villkor. I denna studie träder en bild fram av en starkt 
avsmalnande tratt där man agerar (inleder utredning) utifrån akuta och 
dramatiska situationer (Jones, 1993). I de fall barn inte har tydliga skador, inte 
anmäls av professionella eller där ansökan om bistånd lämnas in av en familj 
som inte lever i akuta svårigheter, är sannolikheten att utredas liten - en 
sortering som tyder på ett snävt riskperspektiv (Gough, 1996).  

Tratten är en illustration av en ’gatekeepingprocess’ där socialarbetares 
bedömningar ger behörighet till socialtjänstens insatser och åtgärder. Hela 
processen, från att en anmälan eller ansökan kommer in till myndigheten fram 
till beslut om utredning och insats, innebär ställningstaganden som avgör om 
problemet 'hör hemma' inom socialtjänstens åtgärdsrepertoar. Socialarbetare 
har inte bara att ta ställning till om problemet är socialtjänstens ansvar utan 
också var i organisationen det ska behandlas. Beroende på hur problem 
kategoriseras, som 'utredningsärenden' eller som 'råd- och stödärenden' blir 
olika enheter i organisationen aktuella. Gatekeepers, med möjlighet att ’öppna’ 
eller ’stänga dörren’ finns i olika delar av tratten.  

Den initiala bedömningen sker i det första samtalet med anmälaren eller den 
som anmälts eller ansöker. I en hel del fall bedöms den skriftliga anmälan utan 
att kontakt tas med den som anmäls. Avgörande för behörighet i den övre delen 
av tratten är om anmälan beskriver en akut situation och innehåller information 
om övergrepp. Föräldrars och den unges trovärdighet i kontakten med 
socialarbetaren, anmälarens status (som anonym, privatperson eller professio-
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nell), till vilket kontor anmälan/ansökan kommer in och barnets kön visar sig 
påverka bedömningar att ta reda på mer eller ej. Att problemet inte bedöms 
tillräckligt allvarligt, en frivillig stödkontakt redan pågår, om problematiken 
anses tillhöra barnpsykiatrin, familjerätten, familjerådgivningen eller andra delar 
av socialtjänsten, som alkohol- och drogmottagningar för unga, öppen 
stödenhet, ekonomi- och missbruksenhet, kan få till följd att anmälan/ansökan 
inte utreds. 

Nästa gatekeepingpunkt befinner sig där man har tagit reda på mer, träffat 
eller samtalat några gånger med föräldrar och ibland med barnet och beslut ska 
fattas om att inleda utredning. Här blir framförallt positiva intryck av föräldrar 
och deras kapacitet, tillgången till lämpliga insatser och om föräldrar upplevs 
som 'samarbetsvillliga' avgörande för behörighet. Kategoriseringen av föräldrar 
som 'samarbetsvilliga' pekar dock åt båda hållen. En utredning som inleds med 
föräldrar som samarbetar bedöms som en bra förutsättning, eftersom insatsen 
har större chans att lyckas, men en utredning kan också bedömas riskera ett bra 
samarbete som pågår, vilket anges som skäl till att inte utreda. 

 En ytterligare gatekeepingpunkt träder in efter att utredningen slutförts. 
Behöriga till socialtjänstens insatser blir de familjer som lever i svåra situationer 
med såväl materiella som relationella problem. Gatekeeping kan också ske efter 
beslutet om insats, något jag inte undersökt specifikt, men som visar sig i flera 
av fallbeskrivningarna och handlar om huruvida föräldrar och den unge 
accepterar den insats som erbjuds. Det är svårt att veta om föräldrar och unga 
accepterar insatser för att de upplevs som meningsfulla, eller om de gör det av 
rädsla för socialtjänstens tvångsingripanden. Några av fallbeskrivningarna tyder 
på att möjligheten till tvång används av socialarbetarna för att få igenom 
frivilliga insatser. Behöriga blir också de barn och unga där en frivillig 
samverkan med familjen inte lyckas och beslut om LVU tas. En åtgärd som 
beslutas om i få fall i denna studie, resultat som sammanfaller med vad den 
nationella statistiken visar i Sverige i övrigt (Socialstyrelsen, 2009).  

Den snäva synen på vad som kan skada barn skulle kunna ses som ett 
uttryck för hur socialarbetare löser ett motsättningsfyllt uppdrag, att dels 
ingripa till barns och ungas skydd, dels att vara en preventiv och stödjande 
verksamhet för föräldrar, att underlätta deras uppgift att ge sina barn materiell 
och känslomässig trygghet. Socialarbetare ska hantera uppgiften inte bara 
utifrån lagstiftningens motstridiga mål utan också motsvara förväntningar från 
den egna organisationen, den centrala och lokala politiken, tillsynsmyndigheter, 
samarbetspartners och den allmänna opinionen, media, etcetera.  

Anmälningar och ansökningar om barn, med i många fall komplexa 
problembilder tas emot, men majoriteten sorteras ut. Gatekeeping är ett aktivt 
arbete som sker genom hela processen. Det visar sig i de fall som avslutas med 
att andra instanser, enheter, föräldrar och ungdomarna själva ska ansvara för 
lösningen på problemet. Fortlöpande genom hela sorteringsprocessen hänvisar 
socialarbetarna vidare och förhandlar med andra utanför och inom 
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organisationen om vem som ska ta ansvar. Så snart den akuta problematiken är 
över avslutas ärendet, även i de fall där man tycks vara klar över att barnet 
kommer att aktualiseras igen.  

Den obligatoriska anmälningsskyldigheten från professionella, utifrån vida 
kriterier för vad som ska anmälas, samt möjligheten att ansöka om bistånd, ger 
ett stort inflöde av varierad problematik med olika allvarsgrad. Omgivningen 
har förväntningar på socialtjänstens arbete att det ska anpassas utifrån 
klienternas olikheter och att det ska växla mellan preventivt och skyddsinriktat 
arbete. Det visar sig särskilt i det höga antalet anmälningar från skolan om 
’besvärliga elever’ och det höga antalet ansökningar till det specialiserade 
kontoret.  

Med tanke på den låga andelen insorterade anmälningar tycks olika 
uppfattningar råda mellan å ena sidan de som anmäler och de som ansöker om 
bistånd och å andra sidan socialtjänsten, om vilka barn den sociala barnavården 
är till för. I flera av fallen framgår att skolan anser att barnens problem ska lösas 
av socialtjänsten under det att socialtjänsten vill lägga tillbaka ansvaret 
(kostnaden) på skolan. Anmälningar till polisen görs från allmänhet eller skola, 
när en våldsam eller brottsliga situation uppstått. Dessa anmälningar skickas 
alltid vidare till socialtjänsten. Man kan tänka sig att dessa 'farliga barn' - 
tonårspojkar, som är våldsamma och utagerande på olika sätt vill skolan att 
andra ska ta hand om (polisen och socialtjänsten). Polisen och rättsväsendet, 
som ägnar sig åt brottet och straffet förmedlar informationen vidare till 
socialtjänsten, vars uppgift är att ägna sig åt den unges sociala situation. Studien 
visar att socialtjänsten engagerar sig i en liten andel av dessa unga.  

En reflektion är att barnen inte träder fram som centrala i beskrivningarna. 
Frånvaron av barnen i beskrivningarna av arbetet kan tolkas som att 
socialarbetarna inte lär känna de barn arbetet handlar om. I de resonemang 
socialarbetarna för tycks strävan heller inte vara den, tvärtom ges många 
argument för att inte lära känna barnen. Argument som framförs är att bespara 
barnen från att träffa för många myndighetspersoner, att inte involvera barnen 
för tidigt, med risk för att det ställer till mer skada än nytta för barnen, eller att 
barnen är för unga och av den anledningen inte ska dras in, eftersom de inte 
förstått vad som hänt. 

Barnens problem tycks hanteras på ett diffust sätt - handläggningen blir ett 
slags lappverk, få barn utreds, ärenden öppnas och stängs, få ärenden leder till 
insatser. Socialtjänsten kan via nya anmälningar hållas löpande underrättad av 
sina samarbetspartners. Så som anmälningssystemet är utformat ges möjlighet 
att med jämna mellanrum få inblick i en familjs aktuella situation – något som 
inte nödvändigtvis leder till att man undersöker saken vidare. Det akutinriktade 
arbetet blir reaktivt och utan framförhållning och en utredning riskerar bli ett 
slags ’snapshot’ från samhällets sida av en familjs situation med betoning på 
dokumentation och kontroll. Socialtjänsten kan på så sätt få inblick i utsatta 
människors liv och registrera svåra situationer, en inblandning som 
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huvudsakligen utgörs av tillfälliga nedslag i form av några samtal eller en 
utredning. 

Familjestödsperspektivet 

I båda kontorens rutin ingår att alla ungdomar som polisanmäls får träffa en 
socialarbetare tillsammans med sina föräldrar. Detta kan betraktas som ett 
preventivt arbete. För unga som bedöms vara i farozonen föreslås få åtgärder. 
De insatser som erbjuds är frivilliga stödsamtal, insatser som framförallt 
accepteras av de vuxna.  

Att i ett tidigt skede stödja familjer och bevilja avlastning innan problem 
växer sig för stora ingår som en del av den sociala barnavårdens preventiva 
insatsrepertoar och är en service till barnfamiljer. Merparten av de familjer som 
beviljas insatsen 'avlastning’ visar sig leva i mycket utsatta situationer. I dessa 
familjer bedöms risken stor för placering av barnen. Insatsen kan i den 
meningen betraktas som förebyggande, men erbjuds i ett sent snarare än i ett 
tidigt skede.  

I det andra ledet, när bedömningar görs om behov av insatser tycks 
socialarbetarna mer välfärdsorienterade än skyddsorienterade. Här är 
sannolikheten större för familjer med komplex problematik av såväl materiell 
som relationell art att få en insats. Sannolikheten är större att anmälningar på 
grund av misshandel eller övergrepp utreds. Samma samband gäller inte för 
beslut om insatser. Istället träder problem fram som har att göra med såväl 
välfärdsbrister som brister i föräldraförmåga. Anmälningarna och social-
arbetarnas redogörelser innehåller beskrivningar av pressade situationer, som 
vräkningshot i kombination med föräldrars fysiska och psykiska sjukdomar. Det 
är föräldrar som haft lång kontakt med socialtjänsten och efterfrågar avlastning 
och andra insatser som erbjuds.  

Därför kan man knappast beskriva de biståndsbedömda insatserna som ett 
preventivt familjestödsarbete i den meningen att sociala problem förebyggs. 
Insatser ges vanligtvis i ett sent och akut skede, när problem vuxit sig så stora 
att 'något måste göras'. I dessa bedömningar om behörighet till insats är 
variationen mellan kontoren ännu större än i fråga om vilka som ska utredas.  

Det innebär att stödperspektivet i form av preventiva biståndsbedömda 
insatser blir underordnat skyddsperspektivet, där utredningar inleds utifrån 
akuta 'risk'situationer. Bland de utsorterade går att finna beskrivningar av 
omständigheter och problem, som förefaller allvarliga för barnen. I bästa fall 
kan frivilliga samtal erbjudas, om kommunen organiserat verksamheten så att 
detta är möjligt. Den starkt avsmalnade tratten visar upp ett utsorteringssystem, 
där få barn utreds och åtgärdas och få familjer ges behörighet till 
biståndsbedömda insatser. 
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De insatser som erbjuds är stödsamtal (en insats vars innehåll inte klart 
framgår), kontaktfamilj och kontaktpersoner samt frivilliga placeringar. Denna 
typ av insatser kan vara ett uttryck för den svenska välfärds- och 
serviceorienteringen, där vikt läggs vid samarbetsrelationen mellan föräldrar 
och socialtjänst. Men det låga antalet biståndsbedömda insatser och insatsernas 
bristande variation kan också tolkas som att socialarbetarna inte har möjlighet 
att erbjuda insatser anpassade efter individuella behov.  

De institutionella villkoren - 
organisationen  

 
Socialarbetaren är en ’gatekeeper’ vars huvuduppgift genom hela processen är 
att utifrån de kommunala resurserna kategorisera klienten så att ’rätt’ barn ges 
behörighet. Bilden av barnavårdssystemet som ett kraftigt ransonerande system 
bland barn och familjer kan betraktas på flera nivåer. En nivå är den som 
socialarbetarna befinner sig på i mötet med klienterna. Den nivån kan 
analyseras utifrån gräsrotsbyråkratiteori och de möjligheter som de strukturella 
förutsättningarna ger socialarbetare att forma sitt handlingsutrymme på (se 
Johanssons, 2007, fem dimensioner beskrivna i kap 2).  

Den andra mer övergripande nivån utgörs av de ramar inom vilket det 
sociala arbetet bedrivs, ramar som består av socialpolitiken och dess lagstiftning 
och av den kommunala förvaltningens specifika regelverk som anger hur beslut 
ska fattas. Dessutom styr kommunalpolitikens fördelning av resurser såväl 
innehåll som organiseringen av arbetet. Andra faktorer som har betydelse är 
samhällsnormer och omgivningens förväntningar på organisationen, lokala 
arbetsplatskulturer samt inomprofessionella och vårdideologiska 
ställningstaganden. På den nivån är organisationsteori och professionsteori 
användbara i analysen.  

Organisationens påverkan  

Såväl delstudie I som delstudie II visar att lagstiftningens krav på socialtjänsten 
och omgivningens förväntningar, i kombination med resurser och den 
insatsrepertoar som enligt socialarbetarna finns tillgänglig, gör att prioriteringar 
blir nödvändiga. Detta visar sig i resonemang om vilken typ av insatser som kan 
erbjudas, om hur allvarlig en situation måste vara i en familj för behörighet till 
utredning och insatser och i förhandlingar med skolan om vem som ska ta 
ansvar för insatser. I dessa prioriteringar är det givet att de anmälningar som 
innehåller akuta situationer och information om övergrepp utreds och att de 
mest utsatta familjerna beviljas insatser, medan mer preventiva satsningar i 
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familjer, som ännu inte brutit samman, får stå tillbaka. Det är ett skäl till den 
stora utsorteringen och på betoningen av ett snävt riskperspektiv.  

I en institutionell organisation, som den sociala barnavården, skapas 
legitimitet för verksamheten genom att anpassa den till institutionella 
konventioner om hur en sådan verksamhet ska se ut. Dess resultat och 
organisationens tekniska effektivitet är mindre avgörande. Det är viktigt att 
upprätthålla myten om att arbetet utförs utifrån helhetssyn, samverkan, 
frivillighet och självbestämmande, barnets bästa och med ett innehåll av såväl 
förebyggande moment som behandling. Det fungerar genom att de 
institutionella kraven från omvärlden är löst kopplade till hur arbetet faktiskt 
utförs (Meyer, Scott & Deal, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Weick, 1976). Om 
barn får stöd och skydd är svårt att kontrollera, eftersom organisationen arbetar 
utifrån osäkra villkor, som handlar såväl om vilka den är till för som dess 
behandlingsteknologi och resultat. Detta är ett skäl till att kontrollen inriktas på 
att procedurer och andra formkrav följs (Sunesson, 1985; 1981).  

Hur utsatta familjer bemöts och hur bedömningar går till har inte bara med 
yttre formkrav att göra utan har också med konventioner att göra, som hur 
föräldraskap och familjeliv bör se ut och vad som anses vara bra för barn. Det 
är föreställningar som påverkar vad som är möjligt att göra. Socialtjänstens 
många intressenter som lagstiftare och regering, den lokala politiska ledningen, 
tillsynsmyndigheter, samarbetspartners, kommunala och fackliga organisationer 
är med och påverkar innehållet. Som Egelund (1997) formulerar det, har 
socialtjänsten många herrar att tjäna, varav klienten bara är en och inte den 
mäktigaste (a.a. s. 339). Det råder inte sällan motsättningar mellan det 
rikspolitikerna, genom lag ålägger socialtjänsten att göra och hur 
(kommunala/lokala) politiker och förvaltningsledning, genom budget och 
organisationsramar, styr det sociala arbetets praktik. 

Det finns en osäkerhet om vad som kommer att anmälas och vilka klienter 
organisationen kommer att möta. En ytterligare osäkerhet är teknologin som 
skapar ett behov hos de anställda av att reducera osäkerheten. Typifiering och 
kategorisering behövs för att förenkla arbetet och är därför viktiga 
beståndsdelar i bedömningsarbetet för att avgöra behörighet till de insatser som 
organisationen har att tillgå (Hasenfeld, 1983). I dessa bedömningar har 
socialarbetare ett utrymme att forma sitt arbete i relationen till klienten (Lipsky, 
1980).  

I det följande sätts resultaten in i Johanssons (2007) modell av vad som 
påverkar en gräsrotsbyråkrats möjlighet att agera i det utrymme som ges i mötet 
med klienten. Resonemang förs om hur stort utrymmet är och till vad det 
används.  
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Organisationens påverkan på 
handlingsutrymmet 

Johansson pekar på att avgörande dimensioner för storleken på 
handlingsutrymmet är organisationens specialiseringsgrad och regel-bundenhet.77 Dessa 
dimensioner är allmänna förutsättningar för den inomorganisatoriska 
kontrollverksamheten. En kontroll som handlar om bevakning av uppdragna 
gränser. Hur bundna gräsrotsbyråkrater är av regler och i hur hög grad 
organisationen är specialiserad, menar Johansson, påverkar vad som anses 
relevant, liksom utformningen av de administrativa kategorier och procedurer 
som används för att kunna sortera och hantera klienter. Ju mer specialiserad 
organisationen är och ju fler regler som finns att följa, desto snävare måste 
klienter kategoriseras, vilket begränsar handlingsutrymmet.  

Empirin visar att såväl specialiseringsgraden som regel - bundenheten snävar 
in kategoriseringar och påverkar utsorteringen. Men i majoriteten av fallen är 
det snarare organisationens gränser och hur problem och klienter kategoriseras 
än reglerna som påverkar. Graden av administrativ regelstyrning kan antas 
variera inom och mellan olika enheter, med en högre grad av regel- bundenhet 
vid en ekonomienhet och en utredningsenhet och en lägre grad vid en öppen 
stödenhet. Ett annat antagande är att professionaliseringsgraden skiljer sig åt 
mellan Försäkringskassans handläggare och de professionella inom den sociala 
barnavården, vilket kan antas påverka storleken på handlingsutrymmet.  

Socialarbetares uppgift när den första informationen tas emot är att avgöra 
var problemet hör hemma. I en organisation där många interna gränser finns, 
blir vissa givna kategoriseringar en hjälp i sorteringsarbetet. För behörighet 
skapas en klient som är anpassad till den åtgärdsrepertoar som erbjuds. Var en 
anmälan/ansökan kommer in kan avgöra kategoriseringen och därmed 
behörighet. En anmälan/ansökan kan komma in till en utredningsenhet, en 
integrerad enhet en öppen stödenhet och till en särskilt avdelad socialarbetare 
som tar emot polisanmälningar. Vid den stadsdel där det fanns en öppen 
stödenhet är sannolikheten stor att familjers problematik kategoriseras som 
'relationsproblem mellan föräldrar', 'samarbetsproblem' (splittrade familjers 
kommunikationssvårigheter) och behandlas där istället för att utredas. Såväl 
inflöde som utsortering av polisanmälningar var betydligt större vid det 
specialiserade kontoret, men sannolikheten för unga som polisanmäls för 
kriminalitet, att utredas var låg vid båda kontoren, om inte straffvärdet 
bedömdes som ’tillräckligt’ högt. Kategoriseringen av föräldrar och mödrar som 
’kapabla’ eller ’samarbetsvilliga’ och av barn som ’normala’ var också typiska 
utsorteringskategorier vid båda kontoren.  

Den strategi socialarbetare har att använda och vidga sitt utrymme är 
kategoriseringsmakten. Exempel ges på hur de genom att kategorisera klienten 
                                                      
77  Här används samma avstavning av ’regel-bunden’ som i Johansson (2007). 
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kan formulera och formulera om problem och insatsbehov, som ger upphov till 
nya kategoriseringar, så att en utsortering kan ske eller att utredningar och 
insatser kan genomföras.  

Klienter sorteras vid flera tillfällen för att komma vidare i systemet. För 
varje steg i sorteringsprocessen ökar risken för familjer med mindre tydlig 
problematik, eller där insatser inte finns att tillgå, att hamna ’mellan stolarna’ 
och sorteras ut. Det kan handla om klienter man känner till sedan lång tid 
tillbaka och som bedöms ’hopplösa’, om unga vars brott inte är tillräckligt 
allvarliga, och om familjer som bedöms inte kunna samarbeta.  

Hänvisningar till andra enheter kan bli ett sätt att hantera en organisations 
krav på snäv kategorisering, där behörighet begränsas till en viss ’typ’ av 
klienter, problem och situationer.  

De anmälningar som förorsakas av akuta och dramatiska händelser, oftast 
med tydliga tecken (bevis) på misshandel eller övergrepp, kategoriseras som 
utredningsärenden och ger behörighet i hög grad. Dessa anmälningar skiljer sig 
från anmälningar med mer diffus problematik, som misstankar om 
försummelse och vanvård, en kategori som ofta kopplas till fattigdom (Swift, 
1995), och till mer ’svårbevisade’ problem som föräldrars missbruk. Dessa 
sorteras in i lägre grad. Det snäva riskperspektiv som empirin visar förutsätter 
att barnets allvarliga situation tydligt framgår i anmälan, i form av kroppsliga 
skador (Scourfield, 2003). Om inte minskar sannolikheten för att en utredning 
ska inledas 

Möjligheten att upprätthålla gränser är större om organisationen är indelad i 
flera enheter, med fler 'gatekeepers' på plats. Interna 'gatekeepers' sköter 
insorteringen vid sina respektive enheter och kan hänvisa vidare eller avvisa 
ärenden. Utredningsenheten kan tillbakavisa ärenden (polisanmälda unga) som 
de bedömer inte ska utredas. Men det kan räcka med övertygelsen om att 
utredningsenheten kommer att avvisa ett ärende för att en överföring inte sker. 
Å andra sidan ges exempel på att ärenden sorteras in som kan betraktas som 
’typiska’ utsorteringsärenden, genom att problem och insatsbehov formuleras 
om, vilket visar att socialarbetares kategoriseringsmakt är stor och att en hög 
grad av specialisering inte alltid leder till ett begränsat handlingsutrymme.  

En stor utsortering möjliggörs genom existensen av en öppen stödenhet. 
Vid det kontor där en sådan finns hänvisas majoriteten av de ärenden som inte 
visar tydliga skyddsbehov dit. Motiveringar som anges i samband med 
hänvisningar är att frivilliga insatser alltid ska prövas först. Andra motiveringar 
kan vara att det finns en upparbetad kontakt, eller att problemen lämpar sig för 
att hanteras på stödenheten. Eftersom få barn utreds skulle det kunna innebära 
att familjer med olika slags problem inte kan få insatser, som bedöms passa just 
den familjen. Men då flertalet insatser inte ges inom den biståndsbedömda 
repertoaren är det svårt att veta.  

I arbetet vid den öppna stödenheten skulle man kunna säga att 
handlingsutrymmet för socialarbetare är som störst. Det är insatser som inte 
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kräver dokumentation och uppföljning och som därför inte kan kontrolleras. 
Socialstyrelsen pekar på att repertoaren av öppenvårdsinsatser är relativt 
omfattande och har stor variation, men konstaterar att en förvånansvärt stor del 
av insatserna ges som service och inte som bistånd (Socialstyrelsen, 2006b). 
Kunskaper saknas om hur många insatser som verkligen blir av, då insatsen kan 
erbjudas men kanske inte utnyttjas. Den bredd på insatser som anses ha 
utvecklats inom öppenvården framkommer inte i denna studie avseende de 
biståndsbedömda insatserna. 

I den integrerade organisationen är det framförallt inom utredningsarbetets 
ram arbetet sker. Att en högre andel av anmälningarna utreds och att andelen 
biståndsbedömda insatser är högre där, jämfört med det specialiserade 
kontoret, skulle kunna tyda på en arbetskultur med en mer utrednings- och 
insatspositiv attityd (Wells et al., 2004; Winter, 2002; Pithouse, 1987).  

I det här sammanhanget vill jag framhålla att skillnaderna som framkommer 
mellan kontoren här och i andra ställen i texten inte ska läsas så att det ena 
kontoret är bättre eller sämre än det andra ifråga om hur sorteringsarbetet 
hanteras.  

När en utredning inleds ökar regel-bundenheten. Procedurer som besluts-
ordningar och tidsgränser måste följas. Utredningar och tvångsinterventioner är 
typiska kärnverksamheter och som sådana mer ’hårt kopplade’ och därför mer 
utsatta för kontroll och formkrav, än verksamheter i andra delar av 
organisationen (Hasenfeld, 1983).  

Enligt Johansson, minskar handlingsutrymmet ju mer arbetet styrs av regler, 
rutiner, policys, riktlinjer etcetera. Möjligheten att situationsanpassa arbetet blir 
mindre, genom att man inte kan göra undantag i enskilda fall. Men reglerna ska 
inte enbart betraktas som begränsningar utan kan också utgöra ett skydd för 
socialarbetaren. Regler gör att man slipper ta hänsyn till det specifika i en klients 
hela situation, vilket kan vara tidsbesparande och den ångest det innebär att 
fatta svåra beslut kan minska, vilket också visar sig i empirin.  

Regler kan användas av såväl den politiska ledningen som 
förvaltningsledningen att styra socialarbetare i en viss riktning. På så sätt kan 
klienters rättigheter inskränkas. Exempel på det är när socialarbetare avslår 
ansökningar om avlastning utan föregående utredning, med hänvisning till 
riktlinjer om att ansökningar inte ska utredas om inte föräldrars 
omsorgsförmåga ifrågasätts. Det sker med hänvisning till regler och rutiner, 
som exempelvis att barnen är för gamla och att föräldrarna har gemensam 
vårdnad om barnen. På så sätt ställs lagstiftningen om rätten till bistånd (SoL 
kap 4:1) åt sidan, som förutsätter att bistånd utreds utifrån behov.  

Empirin synliggör att socialarbetare hanterar styrningen på olika sätt, 
beroende på hur man tolkar reglerna och sitt uppdrag. Det handlingsutrymme 
de har vid de båda kontoren tycks användas olika mycket i olika delar av tratten. 
Till exempel kan man tolka den stora variationen mellan kontoren av 
utsorterade anmälningar och ansökningar som att handlingsutrymmet är stort i 
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inledningsfasen, särskilt vid det specialiserade kontoret. Möjligheten att hänvisa 
till såväl interna som externa verksamheter tillvaratas. Den bristande överens-
stämmelsen mellan bedömningar tidigt och sent i processen kan tyda på att 
andra hänsynstaganden än klientens behov görs senare i processen och som 
begränsar den enskilde socialarbetarens handlingsutrymme. Den skillnaden är 
särskilt stor vid det specialiserade kontoret, som i ett inledningsskede i högre 
grad vill utreda och föreslå insatser än vad som blir fallet.  

Utifrån Evans & Harris (2004) kritik av uppfattningen att ett stort 
handlingsutrymme är något gott i sig, blir det mer intressant att granska hur 
handlingsutrymmet används och i vilket sammanhang, snarare än dess storlek. I 
den stadsdel där det specialiserade kontoret låg fanns den öppna stödenheten 
dit socialarbetarna hade möjlighet att hänvisa. Resultaten kan tolkas som att ju 
fler ingångar och därmed fler 'gatekeepers' som avgör behörighet, desto större 
utsortering. Ett arbete som utförs inom en utrednings ram med möjlighet till 
biståndsbedömda insatser är relativt regelstyrt och ger möjlighet till kontroll och 
uppföljning. Det som sker i möten mellan socialarbetare och klient innan en 
utredning inleds och i frivilliga stödsamtal följer inget regelverk, som kan 
kontrolleras och arbetet kan bedrivas betydligt friare - eller godtyckligare.  

Tid och avstånd är ytterligare dimensioner, som enligt Johansson, visar på 
organisationens behov av att begränsa sina klientkontakter för att klara av sin 
uppgift. Krav finns på snabb handläggning och att ärenden ska ’betas av’ 
oavsett om erfarenhet finns för det specifika problemet. När antalet 
anmälningar är stort kan organisationen inte ta emot alltför många komplexa 
fall. En mer situationsanpassad klientservice är tidskrävande (Munro, 1996). 
Brist på tid och kontinuitet innebär en större risk för familjer, med komplex 
problematik, som inte passar in i snäva kategoriseringar, att sorteras ut. 
Bristande kontinuitet tycktes i flera av de utredningsärenden jag följde resultera 
i insatser som inte efterfrågades eller i inga insatser alls. Man kan anta att ju 
kortare tid man arbetar med en familj, desto mindre lär man känna deras 
problem, vilket kan öka benägenheten att följa regler och rutiner och innebära 
att det handlingsutrymme man har inte används fullt ut. I ett inledningsskede, 
när sorteringsaspekten är central, kan en begränsad klientkontakt vara ett sätt 
att öka ärendegenomströmningen, vilket denna studies resultat tyder på. Många 
bedömningar och beslut fattas i den övre delen av tratten som leder till 
utsortering, utan att socialarbetaren träffar barnet och dess familj. Ett stort 
avstånd mellan socialarbetare och klient gör det möjligt för socialarbetaren att 
hantera ett stort inflöde, men begränsar möjligheterna till en situationsanpassad 
service. Vid det specialiserade kontoret kan dock erbjudandet om stöd vid den 
öppna stödenheten betraktas som ett sätt att hantera den begränsningen. 

Arbetstrycket, med den stora mängden anmälningar, kan få till följd att 
trösklar höjs för vad som betraktas som allvarligt. Organisationens behov av en 
stor ärendegenomströmning kräver en snäv kategorisering. Ett exempel är att 
unga vars kriminella handlingar inte bedöms ha ett högt straffvärde sorteras ut.  
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Den sista dimensionen i vad som, enligt Johansson, påverkar variationen i 
klientrelationen är intresseorientering och har att göra med avvägningen mellan 
service och kontroll. Man kan se dem som två poler, som innebär att ju 
närmare handläggaren står organisationen eller allmänintresset, ju mer kontroll 
utövas gentemot klienten. Ju närmare handläggaren står klienten kommer 
klientens omedelbara intressen i fokus och arbetet blir mer serviceinriktat. 
Eftersom en byråkratisk organisation bygger på att gränser bevakas måste 
klientens behörighet kontrolleras, så att de begränsade resurser man har 
spenderas på rätt klient. I Johanssons empiri (Försäkringskassan) utgör 
behörighet till organisationen de klienter som bedöms behöriga till sjukpenning. 
I hans studie var ett viktigt resultat att mindre tid lades ner på den 
kontrollerande delen av arbetet när arbetstrycket var högt, till förmån för den 
synliga delen – utbetalningarna. Att minska på den kontrollerande delen, när 
mängden ärenden är stor, kan hota organisationens legitimitet, menar 
Johansson, eftersom klienter blir berättigade till en service (sjukpenning) de 
egentligen inte har rätt till. 

När denna dimension förs över till den sociala barnavården kan man med en 
vid tolkning, ange utredningen som den kontrollerande delen, i den mening att 
där ska avgöras om behov finns för socialtjänstens insatser och åtgärder. En 
ansökan om bistånd är mer jämförbar med en ansökan om sjukpenning, än en 
anmälan. I en anmälan är organisationsintresset per definition övervägande, 
åtminstone i ett inledningsskede, vilket också visar sig i att fler anmälningar än 
ansökningar utreds. I studien framgår att vid det kontor där det var ett stort 
inflöde av ansökningar var det få av dem som ledde vidare till en utredning, 
med konsekvensen att kontrollen minskade. För den typen av ärenden äger 
dimensionen intresseorientering relevans. Organisationens legitimitet, att vara 
en socialtjänst dit människor kan vända sig för att få stöd och hjälp, kan 
ifrågasättas om ansökningar inte behandlas.  

När anmälningar betraktas i denna dimension kommer, vid ett högt 
arbetstryck, viss typ av problematik, som är synlig i förhållande till omgivningen 
och där bevis finns (’eligibilitycriteria’), alltid att prioritera sig själv och ge 
behörighet till utredning. Socialarbetare som beslutar om stöd och service i 
preventivt syfte till föräldrar och barn med en mer diffus och svårkontrollerad 
problematik kan ifrågasättas. Deras beslut kan ifrågasättas, dels utifrån 
organisationens begränsade resurser (accountability), dels utifrån att insatsernas 
effektivitet (brist på evidens) ifrågasätts, men också utifrån bedömningen att 
risken, rent juridiskt, inte utgör ”tillräckliga skäl” för att ingripa, särskilt om 
föräldrarna inte medverkar.  

Barn som anmäls kategoriseras som behöriga till en utredning utifrån ett 
snävt riskperspektiv och sorteras in som 'de rätta klienterna’. När socialarbetare 
står närmre organisationen än klienten kommer därför den kontrollerande 
delen att förstärkas för vissa klienter, medan den för andra kommer att minska. 
Socialarbetares intresseorientering i riktning mot ett mer kontrollerande arbete i 
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den myndighetsutövande delen av arbetet visar sig bland annat i att arbetet är 
akutstyrt och att en stor utsortering sker, när organisationen så tillåter, genom 
att hänvisa vidare till frivilliga stödsamtal. 

Utifrån lagstiftningens dubbla karaktär, att dels vara en lag till skydd för barn 
som misshandlas, dels en lag som ska stödja familjerna i deras uppgift att 
tillförsäkra barn ”gynnsamma uppväxtvillkor” kan stöd och service i preventivt 
syfte ställas mot de akuta och mer ’spektakulära’ fallen. Myndigheten kan 
anklagas för att inte prioritera de allvarligaste fallen, varmed verksamhetens 
legitimitet hotas. Eftersom enskilda socialarbetare görs ansvariga för om barn 
som anmäls för misstankar om övergrepp inte utreds direkt och på ett korrekt 
sätt, lever de alltid med rädslan att missa de allvarliga fallen (se 
Louise/Vetlandafallet i Hindberg, 2007). Det blir en ’risk-oro’ (Munro, 2004) 
som kan kopplas till den riskdiskurs som finns i samhället idag, med en allmän 
oro kring vad som skadar barn och barndomen. Denna oro blir extra stark i 
den sociala barnavården som har det yttersta ansvaret att skydda barn.  

Om verksamheten organiseras i separata utrednings- och stöd- eller 
behandlingsenheter kan dock legitimiteten bevaras även vid ett högt arbetstryck. 
Kontrollen kommer att stärkas, i och med särskilda utredningsenheter för den 
typ av klienter som kategoriseras som misshandlade och offer för övergrepp 
eller som förövare. Problematik som inte kategoriseras som riskärenden blir i 
lägre grad kontrollerade genom utredning. Eftersom stöd och kontroll inte 
självklart utesluter varandra, kan hänvisning till stöd på frivillig basis, eller beslut 
om en frivillig stödinsats, vara ett sätt att ändå försöka upprätthålla en viss 
kontroll, även om man bedömer att en utredning eller insats inte kan 
genomföras. Kontrollen blir dock diffusare för såväl socialarbetare som klient. 

 Studien ger inget stöd för att de ’rätta’ barnen sorteras in, eftersom många 
barn antingen inte utreds alls eller utreds utan att någon insats beslutas. Vad 
som visar sig är snarare en reaktiv och diffus kontroll, som sällan grundar sig på 
utredning, utan på att anmälningar kommer in med jämna mellanrum på barn 
som lever i en utsatt situation. Den kontroll som framträder tycks bygga på 
anmälningsinstitutet och den förhandsgranskning som sker i och med att en 
anmälan kommer in, vilket ger en viss inblick i den aktuella situationen. En 
inblick som, beroende på hur situationen tolkas och kategoriseras i det 
inledande skedet, leder till bedömningar om ’tillräckliga skäl’ finns för utredning 
och insats.  

Det är utifrån kontrollaspekten, med socialarbetaren som representant för 
organisationen eller allmänintresset, man kan förstå den tillit som ges 
anmälningar från andra professionella, anmälningar som ökar sannolikheten för 
utredning, jämfört med anmälningar från privatpersoner. Förväntningar och 
kritik från intressenter som andra myndigheter och samarbetspartners har 
gentemot socialtjänsten kan förmodas väga tyngre än privatpersoners.  

Därför blir det snarare vid kontrollpolen än servicepolen socialarbetare står, 
även om det är en diffus kontroll som utövas. Närmare servicepolen står de 
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socialarbetare som arbetar vid den öppna stödenheten. När arbetet organiseras 
på ett visst sätt (öppna stödenheter) kan de preventiva stöd- och serviceidealen, 
som framhålls i lagen, delvis förverkligas. Men flertalet av de anmälningar som 
genomgått en utredning hänvisas också dit, vilket tydliggör hur tunn gränsen 
mellan stöd och kontroll är. Enheten blir organisationens svar på de 
socialpolitiska förväntningarna om ett preventivt och stödinriktat arbete på 
klientens villkor, huvudsakligen gestaltat i form av frivilliga stödsamtal riktade 
till de vuxna – mödrarna.  

Delstudie I visar att få ärenden av de som socialarbetarna i inledningsskedet 
bedömde som allvarliga och i behov av en närmare undersökning, ledde vidare. 
Det var också fler ärenden som bedömdes i behov av insatser, och i behov av 
insatser av en mer varierad natur, än vad som blev fallet. Det kan hänga ihop 
med såväl bristande resurser som en begränsad insatsrepertoar, men också med 
den ’lösa koppling’ olika enheter har till varandra. I en institutionaliserad 
organisation kan olika enheter arbeta utifrån sinsemellan olika mål och 
ideologier (Hasenfeld, 1983). Oavsett om en utredning kommer fram till att en 
familj lever i en svår situation, med behov av olika slags insatser för olika 
familjemedlemmar, kan beslutet bli frivilliga stödsamtal riktade till en vuxen, 
utifrån den insatsrepertoar man har att tillgå. Den specialiserade 
organisationens öppna stödenhet kan, utifrån sin inriktning på verksamheten, 
med stödsamtalet som dominerande behandlingsteknologi, bli den behandling-
/insats/lösning som erbjuds oavsett om insatsen motsvarar tyngden och 
komplexiteten i familjens situation. Det är naturligtvis svårt att bedöma i vilken 
utsträckning stödsamtal blir till hjälp, eftersom det inte är något jag undersökt. 
Att använda sig av den tillgängliga insatsrepertoaren är dock inget specifikt för 
det specialiserade kontoret. Det gjorde även det integrerade kontoret, som hade 
nära samarbete med två privatpraktiserande familjebehandlare, vars tjänster 
köptes in vid behov.  

Resultaten bekräftar Munro & Partons (2007) farhågor, att system som 
innefattar ett obligatoriskt anmälningssystem med vida kriterier för anmälan blir 
ineffektiva om de inte kopplas till erbjudanden om olika slags tjänster. Det 
breda mandat socialtjänsten har att stödja och skydda barn kräver inte bara ett 
stort och varierat utbud av olika typ av insatser utan också insatser av hög 
kvalitet.  

En ytterligare dimension 

I den nedersta delen av tratten, där anmälningar och ansökningar utreds och 
insatser beviljas blir resurser, det vill säga insatsrepertoar och ekonomiska 
resurser en indikator som påverkar behörighet. Det uppenbarar sig bland annat 
i de förhandlingar som sker med andra enheter eller organisationer om var 
ansvaret ska ligga. Sådana hänsynstaganden synes även ha betydelse tidigare i 
processen. Redan i inledningsfasen av ett ärende kan motiveringen till att inte 
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inleda utredning spegla en uppgivenhet inför ’gamla’ klienter, där tidigare 
utredningar och insatser inte lett fram till en önskad förändring. En ytterligare 
dimension behöver, enligt min mening, läggas till Johanssons fem dimensioner 
om strukturella begränsningar i socialarbetares handlingsutrymme. En sjätte 
dimension - resursdimensionen kan betraktas som given och därmed inget den 
enskilde socialarbetaren kan påverka.  

 
Street-level bureaucrats must not appear to be rationing services or depriving social groups their 
rights or entitlements. They must give evidence of strenuous efforts to avoid reducing services. 
They may be asked “to trim the fat” but never to reduce the quality of the services or the 
quantity of vital services. It is one of the best-kept secrets in government how agencies can 
forever find fat to trim and non-essential services to eliminate, while never affecting “vital 
programs” and “necessary services.” (Lipsky, 1980 s. 39) 
 

De organisatoriska villkoren begränsar det relativt stora handlingsutrymme 
lagstiftningens vida kriterier anger. Den insatsrepertoar som används, och den 
uppfattning socialarbetarna ger uttryck för om otillräckliga resurser, tyder på 
ytterligare begränsningar i handlingsutrymmet. Det förhållande att resursramar 
inverkar på sorteringsarbetet skapar en kollision mellan de samhälleliga, i lagtext 
uttryckta förväntningarna, och den av resursbrist präglade verklighet som 
omger socialarbetarna. Man kan anta att om verksamheten inom kommuner 
och stadsdelar i högre grad bedrevs med utgångspunkt i rättsreglerna istället för 
med de av budgetkrav präglade riktlinjerna skulle handlingsutrymmet för 
socialarbetare vara större. 

I min empiri är förutom regel- och specialiseringsdimensionerna 
resursdimensionen en begränsande faktor som visar sig ha betydelse för de 
beslut som fattas. Men oavsett handlingsutrymmets storlek, det vill säga oavsett 
regel - bundenheten, specialiseringen och tillgången på resurser blir det 
konkreta konsekvenser för klienterna om enskilda socialarbetare använder sitt 
handlingsutrymme fullt ut eller inte alls.  

Empirin tyder på att även andra faktorer, som har att göra med 
arbetsbelastning, delegationsordning, arbetsplatsstruktur och personal-
omsättning kan påverka handlingsutrymmet. Dessa har jag i liten utsträckning 
berört då någon systematisk analys inte varit möjlig inom denna studies ram.   

De institutionella villkoren - professionen  
 
Det professionella sammanhanget påverkar hur klienter typifieras, problem 
kategoriseras och vilken typ av lösningar och insatser som föreslås. Tidigare 
forskning visar att socialtjänstens professionella inte enbart ges auktoritet 
utifrån den professionella kunskapsmakten utan också utifrån den 
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organisationsbaserade makten, med dess administrativa logiker (organisationens 
rationalitet). 

I denna studie framträder å ena sidan ett juridifierat förhållningssätt 
gentemot klienten och å andra sidan framhållandet av stödsamtalet som 
socialarbetarnas huvudsakliga professionella verktyg. Vid det specialiserade 
kontoret uppfattade sig socialarbetare antingen som utredare eller behandlare. 
Trots olika inriktningar i arbetet och olika grad av regelstyrning tycks det finnas 
ett handlingsutrymme, där motiveringar utifrån såväl den organisationsbaserade 
makten som den professionella kunskapsmakten används för den utsortering 
som sker (Liljegren, 2008).  

Socialtjänsten är beroende av omgivningens förväntningar som ständigt 
förändras med krav på att ansvar ska tas för nya grupper, på andra 
arbetsuppgifter och på ökad kvalitet. Strömningar i tiden ställer höga krav både 
på utredningars kvalitet (framförallt formkraven) och på ett evidensbaserat 
stöd- och behandlingsarbete. Såväl organisatoriska som professionella 
drivkrafter kan därmed leda till en organisatorisk uppdelning i utredningsarbete 
och behandlingsarbete. Socialtjänstens inriktning i arbetet mot föräldrarna och 
de vuxnas relationer med varandra skulle förutom att motsvara omgivningens 
förväntningar också kunna betraktas som professionens intresse av att hävda 
sin professionella legitimitet i förhållande till andra professioner som är direkt 
riktade mot barn. Resultaten visar att förväntningarna, som exempelvis skolan 
har på socialtjänsten att disciplinera föräldrar och ungdomar infrias enbart till 
viss del.  

Det finns risker med att det sociala arbetet utförs utifrån organisationens 
rationalitet. Genom att socialarbetare ska hantera ett högt arbetstryck, alltmer 
specialiserade uppgifter och en stor personalomsättning är risken för att tidigare 
erfarenheter inte bevaras inom organisationen, som en erfarenhetskunskap. En 
långsiktig kunskapsbas - en kunskapsbas som organisationen kan bygga vidare 
på blir därför svår att skapa (Munro, 2002, 1999, 1998).  

Andra faktorer relaterade till professionen, förutom professionella diskurser, 
skymtar fram som kan påverka bedömningar och beslut. Det är faktorer som 
socialarbetares kompetens, kunskap, erfarenhet, attityder och etik. Dessa har jag 
i liten utsträckning berört, då någon systematisk analys inte varit möjlig inom 
denna studies ram.   

Riskdiskursen 

Studien synliggör vilken avgörande roll kategorisering spelar i 'people-
processing' - att omvandla den komplexa människan till en klient. Professionens 
diskurser, det vill säga den rådande expertdiskursen (Fraser, 2003; de Swaan, 
1988) påverkar utformningen av kategorierna. Den överskuggande diskursen 
som framträder är en riskdiskurs. Som vi tidigare sett hänger denna samman 
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med organisationens behov av snäva kategorier, som ger tydliga kriterier för 
behörighet. Socialtjänstlagen betonar samverkan och frivillighet framför 
samhällsskydd och kontroll. Men trots att de repressiva inslagen från den äldre 
lagstiftningen plockats bort i socialtjänstlagen finns skydds- och 
kontrollaspekterna kvar. De framkommer i skrivningar om vad som krävs i en 
barnavårdsutredning, i allmänna råd om hur handläggning av ärenden ska gå 
till, i anmälningsskyldigheten som utökats till alltfler grupper och i lagen om 
vård av unga (LVU).  

En viktig faktor som påverkar socialarbetare är förutom lagstiftningens och 
organisationens påverkan, det faktum att vi lever i ett risksamhälle. Det innebär 
att den moderna människan förväntas fatta beslut utifrån vetenskaplig kunskap 
och med förmåga att rationellt analysera den tillgängliga information som finns, 
vilket är en omöjlighet på grund av den ständigt ökande informationen (Beck, 
1998). Det är en paradox som har att göra med att vetenskaplig kunskap 
ständigt förändras - det som gällde igår gäller inte idag – vilket istället för att 
minska osäkerheten ökar den. Kunskap blir en färskvara, vilket ställer krav på 
experterna, att ständigt uppdatera sig och förbättra ’träffsäkerheten’. I det 
moderna samhället har kunskapen om risker ökat och därmed behovet av att 
förutsäga dem för att uppnå en ökad säkerhet. Ett exempel inom den sociala 
barnavården är att prognoser om vilka barn som riskerar fara illa ska kunna 
avgöras utifrån den forskning om vad som utgör risk- och skyddsfaktorer för 
barn (Cederblad, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). Riskbegreppet är nära 
kopplat till begrepp som kunskaps- och evidensbaserat socialt arbete. Det fyller 
en rättslig funktion och dess rättsliga användning kommer till uttryck såväl i 
lagstiftningen som i synen på föräldrars ansvar att inte riskera sina barns hälsa 
och utveckling.78  

Förutsättningen för att socialtjänsten ska kunna stödja och skydda barn och 
göra det i nära samarbete med närstående är myndighetens förmåga att skapa 
och upprätthålla ett förtroende gentemot utsatta familjer. Familjerna ska 
övertygas om att de kommer att bli rättvist behandlade och ges möjlighet till 
stöd och hjälp. Ett ökat risktänkande och den ’risk-oro’ som tidigare beskrivits 
kan få till följd att socialarbetare inte tar sig an familjer med otydlig problematik 
och ’osäker’ utgång. Studier om beslutsfattande i organisationer visar att när 
beslut ska tas är benägenheten att ta 'det säkra framför det osäkra' alltid större 
(March & Shapira, 1989). Att fatta beslut inom den sociala barnavården är en 
'risky business' och om rätt beslut fattas kan sällan bedömas förrän i efterhand 
(Vernon & Fruin, 1986). Akuta händelser och barn som visar tecken på tydliga 
skador prioriterar alltid sig själva. I strävan efter att förbättra träffsäkerheten i 
att upptäcka och skydda misshandlade barn kommer den skyddande delen av 
arbetet alltid att ta över den stödjande och preventiva delen. Det reaktiva 

                                                      
78  SoL Kap 5 1 § ”…att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd 

och stöd som de behöver…” 
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arbetet - att handla i krisen när den uppstår och inte planera framåt blir därför 
det dominerande arbetssättet (Munro, 2002; Egelund, 1997; Farmer & Owen, 
1995).  

Konsekvenserna av en bred definition av målgruppen kan få till följd att 
alltfler barn bedöms leva i riskzonen och anmäls, med resultat att den sociala 
barnavården utsätts för ett hårt tryck. De begränsade ekonomiska resurser som 
ställs till den sociala barnavårdens förfogande, oklara bedömningsgrunder och 
en bristande insatsrepertoar, kan leda till att skyddsaspekterna betonas för vissa 
barn och deras familjer. Om barn och föräldrar med allvarliga problem inte har 
förtroende för socialtjänstens förmåga till stöd och hjälp och därför inte söker 
sig till myndigheten, kan den kontrollerande delen av arbetet komma att 
utvecklas på bekostnad av den stödjande och hjälpande delen. 
Riskbedömningen kan bli en avgörande del av arbetet som hjälper 
socialarbetare att fånga upp de ’allvarliga fallen’ - de barn som behöver skyddas. 
Eftersom riskbedömningar alltid kan förbättras kan det skapa en ökad 
efterfrågan på riskbedömningsinstrument, med en förhoppning om en ökad 
förutsägbarhet i arbetet. Krav som inte minst omgivning och uppdragsgivare 
ställer på arbetet (Lundström, 2005).  

Media spelar en viktig roll i denna utveckling, som med jämna mellanrum 
visar på brister i samhällets skyddsnät för barn. Detta får betydelse för åt vilket 
håll socialpolitiken orienterar sig (Parton et al., 1997). Politikens betoning av ett 
välfärdperspektiv, med erbjudanden om stöd och service med en preventiv 
inriktning, kan därmed svänga över till en betoning av barnskydd och repressiva 
åtgärder gentemot barn och föräldrar med en inriktning på straff- och 
risktänkande.  

Diskurser om kön, familj, brott och straff 

Könsspecifika variationer i bedömningarna tydliggör att den sociala 
barnavården återspeglar och återskapar normer och föreställningar om kön och 
föräldraskap. I delstudie I är anmälningar om ’konflikter i familjen’ den 
vanligaste problematiken. I många av dessa fall kommer det fram beskrivningar  
om kvinnomisshandel och vårdnadstvister. Flera av fäderna som är aktiva 
missbrukare har gemensam vårdnad om barnen med barnens mödrar. Det 
förekommer att anmälningar från polisen som rör barn vars fäder har ett 
alkohol- och narkotikamissbruk lämnas utan utredning, om information finns 
att modern är ”kapabel att skydda barnet”.  

En moderskapsdiskurs visar sig i bedömningar om modern som kapabel, vilket 
ger möjlighet att förlägga ansvaret på modern att ta vara på och skydda barnet. 
Majoriteten av alla barn lever med en ensamstående mor och det är modern 
och hennes kapacitet och brister som kommer i fokus i socialarbetarnas 
beskrivningar. I de splittrade familjer som majoriteten av barnen lever i är det 
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modern som upprätthåller föräldraskapet. Hon representerar en avvikelse mot 
normen av tvåförälderskap och mot normen om den moderna fadern med 
delat ansvar för barnen. Detta läggs modern till last - inte fadern (Claezon, 
2008; Pettersson, 2006; Ericsson, 2002).  

Man kan se en parallell till synen på kvinnomisshandel, där enligt Scourfield 
(2003) den sociala barnavårdens svar på kvinnomisshandel är att öka pressen på 
kvinnan att bli av med mannen, inte att arbeta med männen för att få dem att 
sluta med sitt våldsamma beteende.  

Könsspecifika variationer i bedömningarna för ungdomar framträder, där 
risker för pojkar och flickor bedöms olika. Pojkars och flickors behov tolkas 
olika och en straffrättslig diskurs kommer fram i de professionellas bedömningar 
av polisanmälningar om pojkars kriminalitet och asociala beteende. För dem 
sker en stor utsortering, de blir inte behöriga om inte handlingarna bedöms 
tillräckligt allvarliga i straffrättsligt hänseende. Det innebär att även pojkar som 
begår brott i unga år betraktas som ansvariga. Man bedömer/handlar med stöd 
av straffrättslagstiftningen och inte med stöd av SoL, där socialtjänsten har ett 
ansvar att ge stöd och skydd till de barn som visar tecken på att utvecklas 
ogynnsamt. Det misshandlade barnet eller den stökiga flickan blir det typiska 
offret som ska skyddas från ansvarslösa eller farliga föräldrar. För de unga vars 
avvikande beteende visar sig i kriminalitet har begreppen förövare och offer 
kommit att användas inom det sociala fältet, begrepp som tidigare enbart 
använts inom den straffrättsliga diskursen (Tärnfalk, 2007; King & Piper, 1995). 

Diskursen tolkar pojkars behov av gränser, auktoriteter, struktur och tvång. 
Utifrån den behovstolkningen blir åtgärder i form av behandlingshem och 
kontaktperson mer logiska. Pojkar görs ansvarig på ett annat sätt än flickor för 
sitt beteende och deras beteende definieras som 'brott'. Flickors problem 
beskrivs i högre grad som brister i relationen till mödrarna.  

Relationsbearbetande samtal ingår i den lösningsrepertoar som finns och tas 
framförallt emot av mödrar och flickor. Att den terapeutiska diskursen är så 
pass framträdande kan tolkas utifrån lagstiftningens individualisering och 
psykologisering av orsak och lösningar, som formar de professionellas 
expertdiskurs och tolkningen av behov.  

En expertdiskurs framträder som verkar innebära en slags underförstådd 
arbetsfördelning mellan socialtjänsten, skola och barn- och ungdomspsykiatrin. 
Så länge barn/unga inte blir för ’farliga’ verkar det finnas en relativt gemensam 
syn på att skolan och psykiatrin ska ägna sig åt barnen och socialtjänsten åt de 
vuxna, som ska talas ’till rätta’ och stödjas i gränssättningsarbetet gentemot de 
unga.  

Den allmänna ’expertifieringen’ påverkar både allmänhetens och social-
arbetares förväntningar om vad socialtjänstens professionella ska ’stå till tjänst’ 
med. Samarbetssamtal kan ses som en expertdiskurs eller terapeutisk diskurs 
som allmänheten införlivat och som efterfrågas (Fraser, 2003). Det är i detta 
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sammanhang man kan förstå hänvisningen av föräldrars samarbetsproblem till 
den öppna stödenheten.  

Den psykologiska/terapeutiska diskursen, med systemteoretiska inslag, 
skymtar fram i resonemang om vilken typ av insatser som skulle behövas och i 
arbetet med att återförena döttrar och mödrar och att dra in fäder i ansvaret för 
barnen. Det skulle kunna betecknas som ett slags familjeperspektiv. Men i de 
faktiska besluten är det dock inte familjebehandling som dominerar utan 
frivilliga stödsamtal riktade till mödrar.  

Stödsamtalet används även i familjer som inte förstår svenska bra och i 
familjer med komplex problematik som fattigdom, missbruk och misshandel. 
Insatsen är logisk utifrån den psykologiska diskursen om föräldrars individuella 
brister, som den överskuggande förklaringsfaktorn till att barnets behov inte 
tillfredställs (Fraser, 2003). Det som förs fram i bedömningar är föräldrars 
psykiska, karaktärs- eller emotionella brister och inte omständigheter som har 
med familjers materiella, marginaliserade och ibland stigmatiserade situation i 
samhället. När sådana omständigheter beskrivs betraktas ibland problemen som 
så hopplösa att insatser bedöms som gagnlösa. Eftersom koncentrationen ligger 
på föräldrarna, resoneras inte om hur barn som lever i underprivilegierade 
omständigheter kan få hjälp att klara av sin situation. För några av dessa 
familjer beslutas dock om behandlingsinsatser av både omfattande och varierat 
slag, riktade till såväl vuxna som barn, något som tyder på att det finns ett 
utrymme att variera insatserna på, men att adekvata insatser inte alltid finns eller 
att insatsrepertoaren inte används fullt ut.  

Frivilligideologin – en ’practice ideology’ 

Socialarbetarna påpekar att frivilliga lösningar måste prövas först (vilket också 
är i samstämmighet med lagstiftningen). Detta visar sig vara en viktig 
omständighet som påverkar att utredning inte inleds eller att beslut inte tas om 
insatser/åtgärder. Med andra ord, det som kan kallas en frivilligideologi, en strävan 
att alltid uppnå konsensus, framträder i beskrivningarna. Det innebär att det 
alltid eller nästan alltid anses bäst att det sociala arbetet sker med föräldrars 
samtycke. Anmälningar som gäller barn där en kontakt med familjen redan 
pågår, exempelvis med den öppna stödenheten, leder sällan till en utredning. 
Den rådande uppfattningen är att den frivilliga kontakten med familjen bör 
värnas. När utredningar avslutas utan insats för att föräldrar och unga inte vill ta 
emot den erbjudna insatsen, är det föräldrarnas eller den unges bristande 
samarbetsvilja som anges vara orsaken. Reflektioner om att oviljan kan bero på 
att insatserna inte upplevs meningsfulla framkommer inte.  

Frivilligideologin är en stark övertygelse inom professionen och är nära 
kopplad till lagstiftningen, med dess krav på att verksamheten ska främja 
föräldrars aktiva medverkan i arbetet. Utifrån hur lagstiftningen är formulerad 
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ges heller ingen möjlighet att ingripa efter att en utredning slutförts om inte 
LVU-kriterier föreligger (påtaglig risk). På det sättet har det jag här kallar 
frivilligideologin ett starkt stöd i lagens utformning. 

Temat frivillighet går som en röd tråd från mindre allvarliga till mycket 
allvarliga fall. Socialarbetarna balanserar på denna hårfina gräns mellan 
värnandet om föräldrars integritet och skyddet av barn. Ett dilemma som de 
flesta tycks medvetna om. Detta dilemma kan framstå som en underlåtenhet, då 
ansvaret för problemens lösning läggs på föräldrarna och på barnen att själva 
ordna sin situation och eventuellt ta hjälp av andra instanser. Ett sätt att hantera 
dilemmat kan vara att erbjuda stödsamtal för att kunna fortsätta motivera 
föräldrar att ta emot insatser och för att inte helt tappa insynen i familjen 
(Ponnert, 2007).  

Att så pass få anmälningar om föräldrars missbruk leder till utredning och 
ännu färre avslutas med insatser är en tankeställare. Det kan handla om att 
kontakten med föräldrar oftast sker genom en anmälan som innebär att 
föräldraskapet ifrågasätts och det kan handla om svårigheten i att bevisa 
missbruk. Inga föräldrar i studien sökte sig till socialtjänsten för att få hjälp med 
sitt missbruk, vilket skulle kunna ha att göra med rädslan för socialtjänstens 
möjlighet att ta till repressiva åtgärder. En utredning som inleds mot klientens 
vilja kan innebära att socialarbetaren förlorar kontrollen i ärendet. Om den inte 
leder fram till ’bevis’ att föräldrar missbrukar kan utredningen leda till att 
föräldrarna sluter sig och inte vill samarbeta och fortsatt insyn i familjen 
förhindras, med ökad risk för barnet (Ponnert, 2007; Dingwall et al., 1983). Det 
kan också vara så att socialarbetare hävdar den frivilliga kontakten för att 
undvika svåra beslut som går mot föräldrarna och ungdomars uttalade vilja. För 
socialarbetare kan det vara känslomässigt krävande och demoraliserande att 
bara kunna erbjuda den minst dåliga lösningen snarare än den bästa (Munro, 
2002). 

Man skulle kunna utrycka det så att lagstiftningens betoning av frivillig 
samverkan mellan föräldrar och socialtjänst är styrande i dessa bedömningar, 
men man kan också se det som en typisk ’practice ideology’, som legitimerar 
utsorteringen utifrån frivilligideologin. Den har som syfte att förena olika mål 
som konkurrerar med varandra och legitimerar valet av teknologi utifrån 
moraliska och ideologiska utgångspunkter (Hasenfeld, 1983).  

Gunvor Andersson (1995) menar att avgörande i bedömningar för om en 
placering ska ske på frivillig väg (SoL) eller mot föräldrars vilja (LVU) inte 
enbart har med hur allvarliga de missförhållandes som barnen lever i är, utan 
har också med relationen socialarbetare – klient att göra. Det finns skäl att anta 
att detsamma kan gälla i valet mellan att inleda en utredning eller inte och i valet 
mellan att avsluta utredningen med hänvisning till frivilliga verksamheter och 
insatser som föräldrar går med på.  

Ett sätt att lösa motstridigheter mellan lagstiftningens normer och de 
organisationspraktiska målen att utöva såväl stöd på klientens villkor och 
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kontroll och skydd gentemot föräldrar och barn är att dela upp arbetet i en 
kontrollerande och en frivillig stödjande del. Själva existensen av en öppen 
stödenhet kan legitimera en stor utsortering av anmälningar och ansökningar 
som varken kommer att utredas, dokumenteras eller följas upp. En sådan 
uppdelning svarar också mot professionens strävan efter högre kompetens och 
status i yrket. I den frivilliga stödenheten kan terapeutiska tekniker få ett större 
utrymme och längre terapeutiska kontakter kan i princip komma till stånd, utan 
att regler och procedurer för hur ett ärende ska handläggas ’stör’ arbetet. 
Genom att klienter kommer frivilligt får också socialarbetare en positiv 
bekräftelse på sin professionalitet (Bergmark & Lundström, 2005).  

Betoningen av stöd- och servicedelen förbättrar socialtjänstens ’image’ och 
målgruppen kan vidgas. Organisationen svarar på omgivningens förväntningar 
och från en bredare allmänhet om samhällets stöd (föräldrar med 
separationsproblem) samtidigt som utredningsenheten ska borga för att den 
traditionella målgruppen nås; att misshandlade barn utreds. Att såväl 
anmälningsskyldigheten som utredningsskyldigheten även gäller barn i behov av 
stöd är lagstiftningen inte tydlig med. Lagstiftningens otydlighet kan vara en 
aspekt av den stora utsortering av anmälningar och ansökningar, där 
skyddsaspekterna inte framhävs (Lagerberg, 2009).  

Individualisering och psykologisering i arbetet 
med underprivilegierade grupper 

Studiens barn lever under knappa omständigheter. Det bekräftar tidigare 
forskning som visar att socialbidragstagare, arbetslösa, ensamstående mödrar 
och etniska minoriteter samt barn till utrikes födda är kraftigt 
överrepresenterade inom den sociala barnavården (Socialstyrelsen, 2006a; 
Sidebotham & Heron, 2006; SOU 2001:52; Gordon & Gibbons, 1998; Jones, 
1993; Hutchinson, 1989). Hur ska detta förstås?  

Invandrarskap och fattigdom är intimt sammanflätade med stor risk för 
feltolkning av statistik, där etniciteten i sig kan ses som utslagsgivande 
orsaksfaktor för sociala problem. När man konstanthåller ekonomisk situation 
visar sig etnicitet inte vara en riskfaktor, vilket kan ses som exempel på att klass 
döljs när barnavården betraktas ur en etnisk dimension (Socialstyrelsen, 2006a; 
Lundström & Sallnäs, 2003).  

En förklaring till att barn till utrikes födda är överrepresenterade inom 
socialtjänsten kan vara att socialtjänsten inte ingriper i tid med preventiva 
åtgärder, med konsekvensen att problemen växer sig så stora att tvångsåtgärder 
måste till. Studier av stöd till danska etniska minoritetsbarn jämfört med barn 
till danska föräldrar i den sociala barnavården skulle kunna tyda på det (Skytte, 
2002; Egelund, 1997). I denna studie var strategin i förhållande till barn och 
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unga, framförallt de med asocialitetsproblematik, genomgående att invänta nya 
och allvarligare händelser för att kunna ingripa.  

Inga slutsatser dras av den överrepresentation av utsatta grupper som visar 
sig i vilka barn som aktualiseras i barnavården. Den tycks självklar och därmed 
inte ifrågasatt. Utifrån en snäv avvikelsesyn, som är den förhärskande, när 
bedömningar görs om barn riskerar fara illa, kommer de socioekonomiska 
villkor som familjerna lever under bort i bedömningarna. Det manifesteras 
såväl i denna studie som i tidigare forskning (Egelund, 1997; Hollander, 1983). 
Villkor som, om en helhetssyn tillämpas i arbetet, skulle synas i såväl tolkningar 
av barnens och föräldrarnas situation, som i bedömningar och i förslag till 
lösningar (se Börjeson, 2008, för diskussion om begreppet helhetssyn).  

Professionen kategoriserar och använder begrepp hämtade från lagstiftning 
och expertdiskurser som exempelvis ’tillräckliga skäl', ’barnets bästa’ och ’barns 
behov’ eller ’brister i omsorgen’. Det är kategorier som kan förstås utifrån den 
individinriktning som barnavårdssystemet är uppbyggt på och som beskriver 
samhälleliga ojämlikheter som individuella brister (Fraser, 2003). Det är också 
svårt att se hur det skulle vara möjligt att hantera arbetet på något annat sätt 
inom den individinriktade sociala barnavården (Egelund, 1997).  

I samhället idag finns en ökad betoning på att föräldrar, inte samhället har 
ansvar för barnen. Detta kan förmodas hänga ihop med politiska strömningar 
och en allmänt ökad individualisering och därmed en ökad betoning på det 
individuella ansvaret. Den ökade betoningen på föräldrars ansvar visar sig bland 
annat i lagförslag om föräldraförelägganden i Danmark (Egelund, 2006) och i 
den svenska debatten om brister i barnavårdslagstiftningen, med förslag om att 
föräldrar ska straffas i samband med omhändertagande av barn (DN/Debatt, 
2009-08-18).   

Barnets undanskymda position 
 
I socialarbetarnas beskrivningar är barnen i stort sett osynliga. Även om deras 
symtom och beteende beskrivs blir de inte centrala i de problemformuleringar 
och bedömningar som görs. En förklarande faktor kan vara att de villkor som 
omgärdar det sociala barnavårdsarbetet medverkar till barns undanskymda 
position.  

När socialarbetarna beskriver familjers situation, hur de vill gå tillväga, vilka 
frågeställningar de har och vilka bedömningar som görs är det framförallt de 
vuxnas förändringspotential som betonas och de vuxnas förmåga till en god 
relation till barnet. Det är föräldrars samarbetssvårigheter, svårigheter med 
gränssättning gentemot barn och partners, föräldrars misstänkta eller ’bevisade’ 
missbruk och hur de ska motiveras för behandling som beskrivs. Barnen tycks 
inte bli ett huvudintresse, vilket bekräftar tidigare forskning (Grinde, 2004; 
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Sjöblom, 2002; Andersson, Andersson, 2000, 1995; Östberg, et al. 2000; 
Egelund, 1997; Wåhlander, 1994). 
 

”Children are the rhetorical object of concern, they are claimed to be the principal (or only) 
client, but in fact every-day reference to ’clients’ tends to mean parents because it is parents the 
workers focus on in day-to-day practice.” (Scourfield, 2003, s. 58) 

 
Det finns olika sätt att förstå denna icke-närvaro av barnen i det sociala 
barnavårdsarbetet. Vad som är ’barnets bästa’ som socialtjänsten ska vägledas 
av i alla beslut är öppet för tolkningar (Andersson & Hollander, 1996). En 
tolkning är att socialarbetare ska samtala med barnen så att de får en chans att 
ge sin syn. I denna studie tycks det snarare vara en medveten hållning att inte 
dra in barnet i arbetet. Antingen finns ingen anledning att träffa dem, därför att 
det kan innebära att förtroendet förstörs mellan socialtjänsten och föräldrarna, 
eller är de för unga eller inte trovärdiga.  

Detta är ett resonemang som ger uttryck för att det inte är bra att involvera 
barn för mycket och för tidigt och att en utredning kan förvärra ett barns 
situation. Man skulle kunna se denna inställning som att socialarbetare inte ser 
sig själva eller den organisation de arbetar inom, som en hjälp eller ett stöd för 
barn (Ponnert, 2007). Det finns en tilltro till att man via anmälningar kan få 
information om barn som riskerar fara illa. Men tilltron sviktar när det gäller 
lösningarna. Man är inte säker på att anmälningarna leder någon vart. Denna 
medvetenhet kan naturligtvis skapa en viss försiktighet i att blanda in barnen 
för mycket i arbetet. 

Krav på barns delaktighet kan skapa en osäkerhet om när de är tillräckligt 
mogna och kompetenta nog att fatta egna beslut. Men min tolkning är att det 
inte i första hand handlar om osäkerhet utan i högre grad om andra faktorer, 
som gör det logiskt att barn inte innefattas i arbetet, trots att det är barnet som 
är huvudpersonen. En faktor har med organisationens rationalitet att göra. 
Arbetet innehåller tids- och rumsmässiga begränsningar (Billquist, 1999) för att 
lära känna barn så att deras behov kan utredas, något som är en bristvara i 
handläggningsarbetet. Tid och närhet är dimensioner i de organisatoriska 
begränsningarna av handlingsutrymmet. Att ha tillräckligt med tid och att 
komma nära är nödvändiga ingredienser i arbetet med att skapa förtroende, 
såväl till föräldrar som till barn. Lagstiftningens motstridiga budskap, att 
samverka med föräldrar samtidigt som barnets bästa ska upprätthållas, är en 
svårighet och kräver ett långsiktigt och engagerat arbete tillsammans med 
familjen. Dessutom sätter lagen gränser för hur nära man kan komma barn, 
eftersom enskilda samtal med dem än så länge inte kan genomföras utan 
föräldrars samtycke. Själva klientbegreppet i den sociala barnavården innefattar 
tre parter - mödrar, fäder och barn - vilket gör arbetet komplicerat och 
tidskrävande. Forskning om socialtjänstens effekter och faran för att insatserna 
kan vara en risk i sig för ett barn kan också göra socialarbetare mindre benägna 
att 'i onödan' blanda in barn i ett tidigt skede.  



Centrala resultat, analys och slutdiskussion 

203 

Ytterligare skäl till att barn inte har en mer central position i arbetet har att 
göra med bristen på verktyg, det vill säga metoder och förhållningssätt i samtal 
med barn och unga. Samtliga dessa faktorer bidrar, enligt min mening, till 
barnets undanskymda position i arbetet.  

I de svåra ärenden som anmälningar om misshandel utgör blir bevisning och 
därmed barnets trovärdighet en viktig del för att avgöra om ärendet ska 
prioriteras. För ’säkerhets skull’ inväntas bevis för att kunna stödja ett 
tvångsingripande (Ponnert, 2007).  

Barnens utsagor utgör en del av bevisningen, men enbart deras utsagor 
förefaller inte räcka för att gå vidare med utredningar eller insatser. De behöver 
kompletteras med bekräftelser eller dokumentation från andra professionella. I 
studien framkommer att om barnen inte är tillräckligt påstridiga eller tillräckligt 
tydligt uttrycker att de blivit misshandlade, eller tar tillbaka vad de har sagt, 
minskar deras trovärdighet. Detta förekommer särskilt i de fall där föräldrar ger 
ett gott intryck, visar sin goda vilja och enligt socialarbetarna kan samarbeta.  

Att barn tar tillbaka en anmälan om att föräldrar misshandlat dem förefaller 
inte att problematiseras. Flera exempel ges på hur socialarbetare då 
omformulerar problemen, vanligtvis till problem som kan lösas med stödsamtal 
till föräldrarna, oftast till modern. Det är heller inte ovanligt att barnet erbjuds 
en kontaktperson för att lätta på spänningarna i familjen. 

Barn har en svag position i den expertdiskurs som socialarbetare agerar 
inom. När problematiken ges kulturella förtecken tycks föräldracentreringen 
ännu starkare. Det visar sig exempelvis i resonemang om föräldrars bristande 
kunskap om svenska normer, som påverkar bedömningar om barn far illa och i 
val av kontaktperson för unga flickor, där föräldrars önskemål tas stor hänsyn 
till. Man kan tänka sig att normativa föreställningar om förhållandet mellan 
föräldrar och deras döttrar och söner betonas ännu starkare när de kopplas till 
kultur.  

Ett fragmentariskt arbete 
 
Socialarbetare behöver ransonera tid och engagemang för att kunna hantera sitt 
arbete. Detta skapar ett avstånd mellan klienten och socialarbetaren. Bristen på 
intensitet, det fragmentariska arbetssättet, som både har med organiseringen av 
arbetet som med själva handläggningsprocessen att göra, bidrar till att 
kunskapen om familjens livssituation blir begränsad.  

Man kan betrakta den bristande kunskapen som en minskad möjlighet att 
vidga handlingsutrymmet. Socialarbetare som känner sina klienter väl, kan 
utifrån sin kunskap om familjen ha lättare att argumentera utifrån familjens 
behov och utmana ledningens lokala prioriteringar och budgetargument. En 
annan slags professionalitet, mer dold, skymtar fram i de 'regel-brott' mot 
riktlinjer och rutiner som visar sig när socialarbetare går emot reglerna på grund 
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av ett personliga engagemang (Topor, 2001). 'Regel-brott' kan ses som exempel 
på den möjlighet den professionelle har att hjälpa den klient man har framför 
sig och att använda sitt handlingsutrymme. 

Som empirin visar gör de organisatoriska begränsningarna och 
professionens diskurser det svårt att arbeta utifrån många av de grundläggande 
principer som socialtjänstlagen står för. Ett sådant värdeladdat begrepp är 
helhetssyn. Det är ett centralt värde för det sociala arbetet att se individen som 
en ’hel’ individ i ett socialt sammanhang, vilket går på tvärs med den 
människobehandlande organisationens rationalitet. Empirin visar emellertid 
också att det finns ett handlingsutrymme även i en starkt specialiserad 
organisation. Med det jag kallat frivilligideologin som ledstjärna, kombinerat 
med strama budgetramar och en begränsad insatsrepertoar riskerar 
handlingsutrymmet att användas för att hålla klienterna från sig snarare än att 
arbeta nära dem.  
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SUMMARY  

Assessments and decisions – from report 
to intervention in Child Welfare 

Background and aims 

The Swedish child welfare system is a mixed one, with functions to protect 
children as well as to support families. The Social Services are obliged to 
investigate suspicion of  harmful domestic conditions, problems related to the 
child’s own behaviour, and applications by the families concerned for post 
investigative services. Considerable leeway is given to municipalities to interpret 
the law and to choose interventions.  

The core activities of  social work professionals in municipal child welfare 
agencies are to receive, assess, investigate and make decisions on reports and 
applications for support. When the information is received a sorting process 
begins. This sorting continues in different stages all the way to decisions on 
interventions being made. This we know, but there are knowledge gaps; both 
on activities preceding services and interventions, and on the factors that 
influence assessments and decisions in the institutional context. 

 The aim of  this thesis is to describe and analyse the sorting process arising 
from social workers’ assessments and decisions and to show what kind of  
pattern is produced. More specifically, the aim is to identify influential factors at 
different stages along the entire process, from report to intervention.  Central 
to the analyses is social policy, along with the professional and organisational 
conditions that are assumed to influence the child welfare professionals’ 
assessments and decisions. The following research questions are addressed: 

In what way is the sorting process influenced by: 
• factors linked to clients and meetings with them? 
• factors linked to the organisation of  the work and the professional 

discourse? 
• structural factors, such as local and national social policy? 

What are the implication for the sorting process for:  
• different groups of  children and adolescents and their families? 
• different types of  social problems? 
• the character of  the work? 
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Material 

Data collection was carried out at two local agencies. All reports on and 
requests for support for children in the 0-19 age group were collected during 
two months in 2003 (n= 260). The material consisted of  a survey put to social 
workers and of  telephone and personal interviews. The data contained facts 
about the children, their background and reported problem(s) as well as social 
workers’ assessments and decisions. The handling of  reports and requests were 
followed until the case was closed or an intervention was decided upon.  Local 
statistics on reports and requests for the year 2003 were collected for the 
purpose of  comparing the two-month study with the year as a whole. 

Theoretical framework 

Organisational, socio-political and professional perspectives are used in the 
analysis. A key concept is 'the funnel' illustrating the sorting process where 
reports at different stages are filtered out (Parton, et al., 1997). Other key 
concepts are derived from organisation theory. Child Welfare can be looked 
upon as an institutionalised human service organisation. It is an open system, 
interacting with and depending for its legitimacy on the norms and values 
paramount in the environment (Meyer and Rowan, 1977; Hasenfield, 1983). 
Organisational and client centred goals are often incompatible. Human service 
technologies involve uncertainty and are partly shaped by social workers’ moral 
evaluation of  the client. In Lipsky’s (1980) theory of  street–level bureaucracy, 
adapted by Johansson (2007) to Swedish circumstances, social workers are the 
ones who interpret and perform – make concrete – social policy, being closest 
to the clients.  

A fundamental concept here is the view of  the social worker as gatekeeper, 
who decides eligibility to services. Routines are used and individuals’ problems 
categorised so that they can fit in with standardised solutions. Boundaries within and 
between organisations exist that determine the type of  problem that is handled 
and the sort of  label put on clients.  

A model developed by Johansson (2007) was tested. The model shows 
different dimensions of  structural restrictions within the discretion of  street-
level bureaucrats. Important dimensions characterizing client relations are: 
boundary to rules, the level of  specialization, the amount of  time for each case, the orientation 
of  interests and distance.   

The public authority has mixed aims; to control and to help. The asymmetric 
positions of  social workers and clients determine their strategies to obtain their 
goals. As representatives of  a public authority the social worker has the 
legitimacy, by law and organisation, to interpret needs and present solutions 
(Fraser, 2003). But while social work rests on a body of  professional 
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knowledge, it is sometimes disputed or not fully applied. The extent of  discretion 
partly depends on the legitimacy of  the professional discourse vis-à–vis the 
employer (municipality or the State), the public and other professions (Dellgran 
& Höjer, 2005).  

Methodology 

Two studies were performed. Study I is a quantitative analysis of  the material, 
based on the survey, the 2003 annual statistics on reports and requests, and 
telephone interviews. The study describes the amount of  reports and requests, 
the age, sex, living conditions, type and complexity of  problems, previous 
contacts with child welfare, and sources of  reports. Factors connected to 
investigation and decision on interventions were examined in bivariate analyses 
and multivariate logistic regression analyses. The factors tested were child’s sex, 
age, problem complexity, report source, type of  problem and agency. A 
comparison was done to see whether the assessment made in the early phase of  
the case corresponded with the decision finally taken.  

Study II builds on Study I, using the same material complemented with the 
open-ended survey responses and the deepened personal interviews about cases 
and the organisation. The material was analysed thematically and the text 
structured around the themes in three main categories. 1) Non eligible, 2) Eligible 
for investigation, 3) Eligible for investigation and service/intervention. To illustrate each 
category, case reports were used. Key factors that seemed to influence social 
workers either to sort in or sort out cases were presented.  

Findings 

Main findings from Study I, “Sorting child welfare reports”: 

The majority of  children reported were not investigated. Seventy per cent of  
the 260 children were sorted out. In the end, only 20 per cent were treated with 
interventions. Half  of  the children that were reported were adolescents and the 
majority in the age range 7-17. More than 75 per cent are boys. The majority of  
reported and investigated children come from underprivileged families, mainly 
poor single mothers. 

The main sources of  reports were the police, the child’s private network, 
school and the social services. For one of  the agencies requests from parents 
were common. More than half  of  the children were reported for complex 
issues and had previously been associated with social services. Common 
problems were family conflicts, antisocial behaviour and problems at school. 
The most infrequent problem was abuse. However, abuse showed the strongest 
explanatory value for starting an investigation. The child’s age was not an 
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influential factor. Neglect, parents’ drug- or alcohol addiction, serious conflicts 
in the family and antisocial behaviour were rarely investigated. Apart from the 
strong link between abuse and the instigation of  an investigation, the 
probability of  an investigation being undertaken is higher if  reports came from 
professionals (not the police) and concerned a girl. 

 In the agency offering informal support in a special unit, few reports were 
considered eligible for investigation and services. More cases were judged in an 
initial phase as in need of  interventions and services than became the case 
when final decisions were taken.  

There is a stronger connection between investigation and intervention than 
between report and investigation. The question can therefore be put whether 
decisions on interventions have to do with which families are being 
investigated, rather than what problems and needs the investigation reveals.  

 

Main findings from Study II, "Gateways to intervention":  

Cases assessed as non eligible for investigation were children with diffuse problems. 
Arguments for not investigating were: situation not acute, no signals of  abuse 
and neglect, no evidence, lack of  parent cooperation, investigation recently 
made, anonymous report, parent seems capable. 

An important task is gatekeeping. Cases are closed or referred to other units 
or organisations depending on whether the problem is defined as pedagogic, 
psychiatric, material or normal. Redefining problems is a core activity of  social 
workers doing the processing and the labels put on cases depend on 
organisational boundaries, the services at hand and practice ideologies.  

Parents perceived as non-cooperative and mothers perceived as capable of  
protecting children from dangerous fathers were assessed as not eligible for 
child welfare intervention, as well as problems defined as material. Low 
expectations, often due to previous knowledge of  the families, may result in 
cases being looked upon as “hopeless”. This spills over to the children, with the 
consequence of  no investigation.  

Social workers appear to use a criminal justice mode in assessment of  
adolescents’ antisocial behaviour. Unless the crime is considered serious there is 
no investigation. This especially goes for boys. 

Cases assessed as in need of  an investigation were children in acute and dramatic 
situations, with visible injuries shown during home visits or to trustworthy 
reporters, such as other professionals. Such situations were handled in an acute 
manner. The main arguments for not performing interventions were: no 
appropriate service at hand and services already tried. Lacking parent 
cooperation was not a big issue.  

Gender differences are shown, with higher probability for girls being 
investigated. Reframing problems into relationship problems between 
adolescents and their mothers was more common for girls; and girls’ sexuality 



Summary 

209 

was also more connected with risk than boys’; whereas problematic adolescent 
boys were more often judged to be responsible for their situation and thus left 
uninvestigated, unless the crime was considered to be a serious one.  

Cases assessed as eligible for investigation and intervention were families with many 
severe problems, who were perceived as cooperative and accepting of  services 
offered. A typical family may both have had child abuse verified and be 
threatened with eviction. They may suffer from mental disorders and have 
children who are suicidal, violent and/or dropouts from school. The most 
common interventions in these types of  families were economic support, 
voluntary counselling and the appointment of  a contact person. The contact 
person service was primarily seen as a service for the protection of  the child.  
 
Key factors identified in the analysis for sorting in or out are:  

Characteristics, “facts and constructions in the case” 
- age 
- previous contact (direct or indirect) 
- report source 
- given categories of  persons, situations and problems  

Organisational factors 
- available services and perceived economic recourses 
- local regulations, norms and practice 
- internal and external boundaries 

Professional factors 
- discourse on risk, sex/gender, family, crime and punishment, the ‘consensual 
ideology’ . 
 

The model, tested for what kinds of  structural restrictions there are to social 
workers’ discretion, proved to be suitable. However, a resource dimension must 
be added. Important structural restrictions are lack of  services and lack of  
economic resources. Further, irrespective of  how wide the scope for discretion, 
the findings show that whether social workers fully use their own discretion or 
use it not at all, there are substantial consequences for the clients.   

Conclusion and discussion 

The process pattern takes the form of  a heavily tapered funnel, where in the 
primary stage action is taken only if  the situation is assessed as acute. What are 
considered risks for a child’s development appear to be narrowly defined and 
focused on recent dramatic events, leading to short-term solutions. Risk anxiety 
(fear of  missing the serious cases), stands out as an important factor. These 
‘Emergency Room’ type activities turn social work into a reactive enterprise and 
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interventions into mere ‘snapshots’ of  vulnerable families on the part of  
society, with emphasis on documentation and control.  

Gatekeeping activities are performed throughout the process and not only 
in the initial phase. This indicates that the filtering process combined with high 
work pressure leads to heavy-handed prioritisations with the risk of  making 
incorrect decisions on what groups to include or to exclude.  

Interventions in child welfare are surprisingly underdeveloped. The most 
common service is voluntary counselling. Support service/in-home treatment is 
performed with low intensity. The question seems to be whether the services at 
hand are adequate to these families’ needs. Considering the low number of  
children who qualify for interventions, the too loose or too extensive types of  
interventions may indeed be queried.  

The implications of  law, type of  organisation and boundaries to other 
organisations make child welfare adult centred. Children are not in focus and 
the attitude is to keep them out of  the system for their own good. There is 
confidence in the report system’s capacity to inform the authorities of  children 
at risk; this confidence does not, however, extend to the solutions. This makes 
social workers cautious of  bringing in children too early or too much. The 
emphasis in law on family service and parent cooperation goes hand in hand 
with an emphasis on the child perspective. But these are competing goals and a 
difficult mission that calls for social worker commitment and a long-term 
perspective in work with families – values that do not coincide with the 
organisation’s rationality and restricted recourses. Instead, to be able to perform 
the job social workers have to ration time and commitment, leading to work 
that is fragmented and short-term solutions. 

Contradictory demands are solved by the profession by using discourse on 
risk, sex/gender, family, and crime and punishment to handle the job. A 
‘consensual ideology’ appears that interacts with structural restrictions on 
discretion. Parallel tracks appear, either on risks in a narrow perspective or on 
voluntary supportive dialogue, directed mainly towards adults/mothers. This 
makes child welfare into a practice that disowns responsibility, where difficult 
social conditions are interpreted in an individualised manner. Although 
legislation emphasises the preventive and welfare perspective with focus on the 
child, leaving municipalities considerable leeway to produce a variety of  services 
and interventions, practice works on the basis of  another kind of  rationality. 
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Bilaga 1. Faktorer använda som variabler i delstudie 1 
Nedan följer en redovisning av de faktorer som blivit till beroende och 
oberoende variabler i den kvantitativa analysen.  

Socialsekreterarnas beslut att inleda utredning respektive beslut om 
insats/åtgärd är beroende variabler. Variabeln ’utredning någon gång’ innebär att 
utredning beslutats och inletts någon gång under undersökningsperioden. Beslut 
om insats/åtgärd är den andra beroende variabeln och innebär att utredning 
avslutats med beslut om insats/åtgärd i någon form. 

Som oberoende variabler har de bakgrundsfaktorer avseende barnen som 
prövats klassificerats utifrån typiska sociologiska kategorier, som ålder, kön, 
ekonomisk situation i familjen, etnicitet och tidigare aktualitet. Forskning visar 
att det är faktorer som har samband med barnavårdsåtgärder av den ’tyngre’ 
digniteten. Barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd, ensamstående 
mödrar och etniska minoriteter samt barn till utrikes födda är kraftigt 
överrepresenterade i fråga om barn placerade i dygnsvård (Socialstyrelsen, 
2006a; SOU 2001:52). Ytterligare faktorer som prövats är barnens eller 
föräldrarnas anmälda problematik, problemkomplexitet, anmälningskälla och de 
två kontoren. Dessa faktorer har i tidigare studier framträtt som faktorer av 
betydelse för socialarbetares beslut om utredningar och insatser (se kapitel 2 om 
tidigare forskning).  

 
Barnens bakgrundsvariabler har kategoriserats enligt följande: 
 I variabeln Föräldrars försörjning ingår kategorin 'försörjning genom eget arbete', 
definierat som att man huvudsakligen är självförsörjande genom 
lönearbete/eget företag. I kategorin 'ej försörjning genom eget arbete' ingår att 
leva helt eller delvis på socialbidrag eller på överföringsinkomster som 
sjukpenning, sjukbidrag, sjukpension, a-kassa, utbildningsbidrag, studiemedel, 
föräldrapenning. I kategorin ingår också de som befinner sig i fängelse. 

Familjesammansättning. I variabeln ingår kategorin 'ensamstående föräldrar' I 
den ingår barn som bor med ensamstående mor, ensamstående far, växelvis 
boende, flyktingförläggning, annat boende (familjehem, pojkvän). I kategorin 
'sammanboende föräldrar' ingår att barnet bor stadigvarande med båda sina 
biologiska föräldrar eller med biologisk förälder och styvförälder. 

I variabeln Etnicitet ingår följande kategorier: 'utrikes födda föräldrar' i vilka 
ingår föräldrar där en eller båda är födda utanför Sverige samt ’svenskfödda 
föräldrar’ med båda föräldrar födda i Sverige. 
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I variabeln Föräldrars hälsa ingår kategorin 'god hälsa' som innebär att inte 
vara långvarigt sjukskriven, inneha sjukpension eller befinna sig på 
behandlingshem för missbruk. 

I variabeln Tidigare aktuell ingår kategorin barn som varit aktuella tidigare 
inom barn- och ungdomsenheten, för utredning eller insats.  

Problemkomplexitet 
För de barn som i anmälan noterades ha tre eller fler problem skapades en 
oberoende variabel.  

Anmälningskälla 
De anmälningskällor som prövades var 1) privata anmälningar, som bestod av 
anmälningar och ansökningar från privatpersoner.79 2) polisanmälningar och 3) 
anmälningar från övriga myndigheter (skola, sjukvård, socialtjänst, BUP). En 
variabel bestående av tre kategorier skapades. Anmälningar från polisen 
prövades som en enskild variabel eftersom anmälningar från polisen i betydligt 
lägre grad jämfört med anmälningar från andra myndigheter ledde till 
utredning. Den skilde sig därmed från de övriga myndighetsanmälningarna.  

 
Anmälda problem som oberoende variabel 
I enkäten socialarbetarna besvarade när en anmälan/ansökan kom in kunde 
vuxnas, familjens och barnens problematik besvaras i slutna svarskategorier 
(öppna svarsalternativ fanns också). Problemkategorierna hämtades dels från 
Sundells m.fl. (2004) och Andrée Löfholm & Sundells (2003) studier, dels från 
de formulär som prövats i Socialstyrelsens dokumentationsprojekt Barns Behov 
i Centrum (BBIC).  

Några av de problemkategorier80 som fanns som svarsalternativ i enkäten 
slogs samman till en variabel. Skälen för detta redovisas nedan. Varför de valdes 
ut som oberoende variabler i en statistisk analys om vilken typ av misstänkt 
problematik som kan tänkas ha samband med inledning av utredning samt 
insats/åtgärd redovisas också.  

Övergrepp 
Problemkategorierna ’föräldrars fysiska övergrepp’, ’sexuella övergrepp’ och 
’psykiskt emotionella övergrepp’ samt kategorierna ’barnet själv utsatt för hot 
och våld’ och ’barnet själv utsatt för sexuella övergrepp’ ’behov av skyddat 
boende för barnet/den unge’ har slagits samman till en variabel; ’övergrepp’. 
Ett skäl till sammanslagningen har varit att så få barn tillhörde dessa 
problemkategorier vilket försvårade statistiska analyser.  

 

                                                      
79 I regressionsanalysen (tabell 9) togs inte problemvariablerna asocialitet och skolproblem med. 

Korrelation (multikollinearitet) mellan de oberoende variablerna asocialitet och 
polisanmälningar samt skolproblem och skolanmälningar blev för stor. Problemvariabeln 
barns missbruk fördes in som en oberoende variabel.  

80  Samtliga problemkategorier i enkäten finns i bilaga 2. 
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Konflikter i familjen 
Problemkategorierna ’relationsproblem mellan föräldrar’, ’relationsproblem 
med föräldrar’, ’relationskonflikter barn och föräldrar’, ’förälders behov av 
skyddat boende’, ’barnet får ej bo hemma’,’ barnet rymt hemifrån’ samt 
familjevåld ej riktat mot barnen’ har slagits ihop till en variabel; ’konflikter i 
familjen’. Flera av dessa problemkategorier beskriver problematik med mer eller 
mindre allvarliga relationsproblem, men där beskrivningar av direkt våld mot 
barnet inte förekommer i anmälan. En lämplig övergripande rubrik har därför 
bedömts vara ’konflikter i familjen’.  

Skolrelaterade problem 
Kategorierna ’skolrelaterade problem’ och ’relationsproblem med andra barn 
och unga’ har slagits ihop till en variabel; ’skolrelaterade problem’. Skälet är att 
de förekom samtidigt. Huvuddelen av skolans anmälningar handlade om 
konflikter som uppstod i skolan och bestod snarare av social problematik än av 
inlärningsproblem (jämför Egelund, 1997). Valet att undersöka problem-
kategorin ’skolrelaterade problem’ och dess samband med utredning och insats 
har att göra med att skolan var den tredje största anmälningskällan. Av 
anmälningarna från skolan uppgavs cirka en femtedel ha skolrelaterade 
problem.  

Barns asocialitet 
Följande kategorier; ’snatteri’, ’annan kriminalitet’, ’barn som utsätter andra för 
hot och våld’, ’barn som utsätter andra för sexuella övergrepp’ och ’barnets 
missbruk’ beskriver en typ av problematik som innebär någon form av 
utagerande beteende Dessa har slagits samman till variabeln ’barns asocialitet’.81 
Termen har valts utifrån dess användning i litteratur som denna undersökning 
refererar till (Sundell m.fl., 2004; Vinnerljung m.fl., 2001).  

Grad av allvar 
En annan typ av variabel som prövats är socialsekreterarnas övergripande 
bedömning av allvaret i anmälan i ett initialt skede. Den har undersökts för att 
se om denna värdering spelat roll för hur man gått vidare. Socialsekreterarna 
fick bedöma fallet på en skala från 1) inte alls allvarlig, 2) inte särskilt allvarlig, 3) 
ganska allvarlig och 4) mycket allvarlig. I analysen har variabelns fyra värden 
slagits samman till två; 1) ej allvarlig och 2) allvarlig. 

                                                      
81  Det är en något främmande term för socialt arbete i Sverige och ligger nära termen 

normbrytande beteende som börjar användas alltmer frekvent. En term som liksom 
asocialitet befinner sig inom den psykopatologiska diskursen. 
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03-09-27 Ärende nr  
Francesca Östberg  Datum för ansökan/anmälan 
E-mail: francesca.ostberg@sot.stockholm.se/ 
francesca.ostberg@socarb.su.se 
Tel: 08-508 25 951/08-16 20 00 

Enkät - Inkommen ansökan/anmälan 

Till dig som fyller i denna enkät! 

Kom ihåg när du svarar på enkäten att den ingår i ett forskningsprojekt. Dina 
svar kommer att behandlas anonymt. Namnen på socialkontoren och 
kommunerna kommer heller inte att uppges vid publicering. Du kommer 
antagligen att tycka att jag ställer en del märkliga och svårbesvarade frågor. 
Några frågor kräver att du gör prognoser och gissningar som du kanske inte 
tycker att du har tillräckligt underlag för, men det är ändå viktigt att du fyller i 
dem eftersom jag är intresserad av just dina funderingar och gissningar.  

Enkäten ska fyllas i av den socialsekreterare/arbetsledare som tar emot en 
ansökan/anmälan (se nedan vad jag menar med en ansökan/ anmälan) 

• Blanketten ska fyllas i varje gång  en ansökan/anmälan tas emot 

• Om det finns flera barn i samma familj ska en enkät fyllas i på vart och ett 
av barnen 

• Fyll i den direkt. Svara så gott du kan på alla frågor. Enkäten kommer att 
följas upp med intervjuer. Jag kommer att ta kontakt via telefon med var och 
en av er vid minst ett tillfälle under datainsamlingsperioden. 

• När du fyllt i enkäten lägg den i PROJEKTLÅDAN avsedd för 
forskningsprojektet. Lådan kommer att finnas lätt tillgänglig. Tala med din 
chef!  

 
Med ansökan/anmälan menas allt som rör barnet och dess familj som kan 
rubriceras som ansökan, anmälan, frågor om personliga problem där du hänvisar 
barnet/den unge eller familjen vidare till annan instans eller del av socialtjänsten 
samt samtal som du menar är  stödjande eller rådgivande.  
En ansökan/anmälan kan komma skriftligt, muntligt i möte, per telefon, eller 
genom egna iakttagelser om: 
1. ett barn/ungdom, en familj som socialtjänsten känner till 
2. ett barn/ungdom, en familj som är okänd 
3. ett barn/ungdom, en familj som är ett pågående ärende och där 

informationen rubriceras som en ansökan eller anmälan  
4. ett barn/ungdom, en familj som tidigare varit föremål för utredning och/eller 

fått bistånd och där ärendet är avslutat.
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oooo Resursenheten i                Datum för ansökan/anmälan……….                 
 

Ärendenumret du får på blanketten ska du föra in i dina anteckningar/journal/akt 
om det barn/ungdom informationen gäller. Numret står där istället för 
personnummer och ger forskaren möjlighet att följa barnet/den unge fram till 
ärendet är avslutat.)   

 
Mottagarens namn:……………………………………….tel:…………… 
 
Funktion (t.ex. arbetsledare,  socialsekreterare / kontaktsekreterare / familjevårdssekr.  

 
……………………………………………………………………………… 
 
Var du jourhavande socialsekreterare när du tog emot ansökan / anmälan?  
 
 ja  oooo    nej  oooo 
 
Ärendet har överlämnats till annan handläggare:  
 
namn…………………………………………………………tel;…………. 

 

Inkommen ansökan/ anmälan 

 

Data om barnet/den unge 

 
 

1. Är barnet/den unge  
 
a. o Pojke   
b. o Flicka   
 
 

2. Barnets/den unges födelseår ………………… 
 
 

3. Om du inte har uppgifter på ovanstående frågor utan får mer diffus 
information om en familj, t.ex. en familj med två små barn eller 
liknande. Skriv nedan vad du vet om vilka/vilken ansökan/anmälan 
gäller 
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4. Vilken typ av ansökan/anmälan handlar det om? 
 
a. ansökan från föräldrar/vårdnadshavare 
 

 

b. ansökan från föräldrar/vårdnadshavare via skolan  

c. ansökan från barnet/den unge  
 

 

d. anmälan från förälder 
 

 

e. anmälan från grannar/ allmänheten  

f. verkställighet av dom (överlämnade till vård av 
socialtjänsten) 

 

g. begäran om yttrande (åklagare, domstol)  

h. anmälan från polisen  

i. anmälan/information från annan del av socialtjänsten, t.ex  
ekonomigrupp, vuxengrupp etc. 

 

j. anmälan från förskola/skola  

k. anmälan från sjukvården  

l. anmälan från vuxenpsykiatrin  

m. anmälan från BUP/PBU  

n. anmälan från BVC  

o. övrigt, vad/vem: 
 

 
5. Hur fick du ansökan/anmälan? (flera alternativ kan anges) 

 
a. o Muntligt i möte med den som ansöker/ anmäler  
b. o Per telefon    
c. o Skriftligt    
d. o På ärendekonferens 
e. o På annat sätt, skriv hur:  
 

 
6. Ville personen som lämnade anmälan vara anonym? 

 
a. o Ja 
b. o Nej 
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7. Vilka eller vilket är skälen till ansökan/anmälan enligt 

uppgiftslämnaren. Gäller såväl muntliga som skriftliga uppgifter (flera 
alternativ kan anges):  
 

 Problem hos föräldrar/vårdnadshavare/andra vuxna 
a. o föräldrars försummelse/vanvård 
b. o föräldrars missbruk 
c. o föräldrars psykiatriska problem 
d. o föräldrars fysiska övergrepp 
e. o föräldrars sexuella övergrepp 
f. o föräldrars psykiska/emotionella övergrepp 
g. o föräldrars /vårdnadshavares behov av avlastning 
h. o behov av skyddat boende för förälder (t.ex vid misshandel) 
i. o Annat, skriv här:  

 
Problem i hem och familj                                          
j. o bostadsproblem  
k. o barnet/den unge får inte bo hemma  
l. o relationskonflikter barn/föräldrar 
m. o relationskonflikter mellan föräldrar 
n. o familjevåld ej riktat mot barnen 
o. o Annat, skriv här:  

 
Problem hos barnet/den unge 
p. o missbruk 
q. o psykiska problem 
r. o själv utsatt för hot eller våld  
s. o själv utsatt för sexuella övergrepp 
t. o behov av skyddat boende för barnet/den unge  
u. o relationsproblem med andra barn/unga 
v. o relationsproblem med föräldrar 
w. o rymt hemifrån  
x. o skolrelaterade problem  
y. o snatteri  
z. o utsätter andra för hot eller våld  
å. o utsätter andra för sexuella övergrepp 
ä. o annan kriminalitet 
ö. o Annat, skriv här:  

 
aa. o Annan information t.ex. förfrågan om samarbete, konsultation etc. 

skriv här 
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Bedömning av situationen 

 
8. Gör du en annan bedömning av problematiken som skiljer sig från 

uppgiftslämnarens? (här ingår också om du känner till ärendet och 
vet/misstänker att det finns ytterligare problem som inte uppges.) 
 

 a. o Ja b. o Nej 
Om ja, ange kortfattat vilken annan problematik föräldrarna/barnet/den unge 
har:  

   
9. Hur allvarligt ser du i nuläget på barnets/den unges situation?  (Ange endast ett 

alternativ) 
 

a. o inte alls allvarligt  
b. o inte särskilt allvarligt 
c. o ganska allvarligt  
d. o mycket allvarligt 

 
10. Hur snabbt bedömer du att socialtjänsten bör/ska agera (genom att inleda en 

utredning eller agera på något annat sätt) ? 
 
a. oomedelbart  b. o inom ett dygn  c. o inom en vecka  d.  o längre tid  
e. o inte alls 

 
11. Är barnet aktuellt på barngruppen/ ungdomsgruppen/ utredningsgruppen/ 

resursenheten? 
 

a. o Nej 
b. o Vet ej 
c. o Ja 
Om ja, ange kortfattat på vilket sätt:  

 

12. Har barnet tidigare varit aktuell på barngruppen/ ungdomsgruppen/ 
utredningsgruppen/ resursenheten? 
 

a. o Nej 
b. o Vet ej 
c. o Ja 
Om ja, ange kortfattat på vilket sätt:  

 
13. Har barnet/den unge/familjen tidigare varit aktuell inom någon annan del av 

Individ och familjeomsorgen, t.ex. annan enhet som ekonomi, familjerätt, 
vuxengrupp etc?  
 

a. o Nej 
b. o Vet ej 
c. o Ja 

Om ja, vilken enhet och när ungefär kontakten avslutades: 
 



Bilagor 

 236 

14. Finns det fler barn i samma hushåll? 
a. o Ja  
b. o Nej 
c. o Vet ej 
 
Om ja, har någon av barnen varit aktuell för utredning eller bistånd/insats?  
a. o Ja  
b. o Nej  
c. o Vet ej  

 
15. Om du redan nu skulle göra en gissning om vad du tror kommer att behöva 

göras, vilket av nedanstående alternativ stämmer i så fall bäst? Var vänlig gör 
denna bedömning (gissning) även om informationen i nuläget är ofullständig. 
(ange endast ett alternativ) 
 
a. o Sannolikt ingenting. Avslutas utan någon form av fortsatt 

kontakt/åtgärd 
b. o Träffas för ett samtal  
c. o Redan nu är det tydligt att tvångsåtgärd sannolikt kommer att behövas 
d. o Redan nu är det tydligt att någon form av bistånd/insats/stöd sannolikt 

kommer att erbjudas 
Ange vad i informationen som ger anledning till denna bedömning (Om du 
behöver mer utrymme går det bra att skriva på baksidan.) 
 

 
16. Om du har valt alternativ d. på fråga 15 ( dvs. redan nu är det tydligt att någon 

form av bistånd/insats/stöd sannolikt kommer att erbjudas) Kan du se framför 
dig vilken typ av insats (utöver bedömningsarbetet, ev. utredning etc.) det i 
nuläget skulle kunna vara? 

 
17. Anser du att något i informationen är särskilt oroande när det gäller barnets 

eller den unges situation? 
 
a. o Nej 
b. o Ja   
Om ja, ange kort vad det skulle kunna vara. (Om du behöver mer utrymme går 
det bra att skriva på baksidan.): 
 

Vad händer med ansökan/anmälan? 

 
18.  Flera alternativ kan anges: 

a. o Den skall överlämnas till handläggare på enheten 
b. o Den skall överlämnas till arbetsledare  
c. o Ingenting, avvaktar att ärendet ska tas upp på ärendekonferens 
d. o Den skall överlämnas till utredningsgruppen 
e. o Familjen/barnet/den unge hänvisas till resursenheten 

f. o Den överlämnas till annan enhet (t.ex. familjerätten, vuxengruppen, 
ekonomi etc.) på socialförvaltningen   

g. o Avslutas utan vidare åtgärd, skriv datum…………………… 
h. o Annat, skriv vad  ………………………………………………. 
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19. Kan du kort redogöra för varför du väljer detta/dessa alternativ 

 
 

20. Vem har du diskuterat ärendet med? 
a. o med arbetsledare 
b. o med kollegor 
c. o på ärendekonferens 
d. o i handledning 
e. o ingen 

 
 

  

Om ärendet har avslutats utan vidare åtgärd 

 
21. Karakterisera ärendet med några få ord och redogör kortfattat för din 

bedömning av detta barns/familjs situation och på vilket sätt kontakten 
avslutats (skriv här): 
 

 
22. Om ärendet är avslutat har du sparat informationen någonstans? 

a. o Nej 
b. o Ja 

 
Om Ja 
a. o I en särskild pärm (”Slaskpärm”) 
b. o Lösa anteckningar/minnesanteckningar 
c. o Annat, vad…………………………………………………………………… 

 

Om du går vidare med ärendet 

 
 

23. Tänker du (Här kan fler alternativ anges) 
 
a. o Föreslå min chef att inleda utredning  
b. o Göra en förhandsbedömning    
c. o Ge stöd- och rådgivande samtal   
d. o Föreslå bistånd/insats, nämligen (skriv här):  
e. o Vet ej 
f. o Annat, skriv här: 

 
24. Kan du kort redogöra för varför du väljer detta/dessa alternativ? (skriv här): 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Frågeformulär telefonintervju 
 
1:a intervjutillfället 
 
Frågor om vad som har hänt sedan den första informationen: 
1. Är du den socialsekreterare som tog emot den första informationen från 

den som ansökte eller anmälde? 
Om ja, har du hunnit arbeta i ärendet? 
Om nej, Från vem har du tagit emot informationen? 

2. Är familjen/barnet/den unge känd sedan tidigare. Om ja, redogör kort 
för vad problematiken bestod av. Vilka bedömningar gjordes då? När 
avslutades kontakten? 

3. Har ärendet gått till utredning? 
4. Har ärendet avslutats? 
5. Har ärendet avslutats utan att utredning inletts? 
 
Frågor till den som arbetar vidare i ärendet, men inte inlett utredning: 
1. Vad sker just nu? a) förhandsbedömning b) insats c) uppföljning, d) råd 

och stöd e) har avslutat f) annat vad…. 
2. Redogör kort för dina intryck av detta ärende, din bedömning av 

barnet/den unge och dess familj. 
3. Har du fått ny information i ärendet? Om ja, från vem? Kan du kort 

redogöra för den? Ändrades din uppfattning om ärendet på något sätt 
genom den nya informationen? 

4. Hur bedömer du idag problematiken i ärendet? (samma fasta och öppna 
svarsalternativ som i enkäten). 

5. Har problematiken förändrats sedan anmälan kom in? Om ja, på vilket 
sätt? 

6. Hur allvarligt ser du i nuläget på barnets/den unges situation? a) inte alls 
allvarligt b) inte särskilt allvarligt c) ganska allvarligt d) mycket allvarligt 

7. Hur snabbt bedömer du socialtjänsten bör agera? a) omedelbart b) inom 
ett dygn c) inom en vecka d) längre tid. 

8. Anser du att något i informationen är särskilt oroande när det gäller 
barnets eller den unges situation? Om ja, ange kort vad det skulle kunna 
vara. 

9. Vilka har du haft kontakt med hittills när det gäller denna 
ansökan/anmälan? 

10. Vilka tänker du kontakta framöver? 
11. Hur har föräldrarnas/vårdnadshavarnas vilja att samarbeta med dig och 

socialbyrån varit? a) huvudsakligen samarbetsvilliga b) blandat 
ambivalenta c) huvudsakligen motvilliga till samarbete. 
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12. Om du redan nu skulle göra en gissning om vad du tror kommer 

behöva göras i detta ärende, vilket av nedanstående alternativ stämmer i 
så fall bäst? Var vänlig gör denna bedömning (gissning) även om 
informationen i nuläget är ofullständig. (Ange endast ett alternativ) a) 
sannolikt ingenting, avslutas utan någon form av åtgärd b) träffas för ett 
samtal c) redan nu är det tydligt att tvångsåtgärd sannolikt kommer att 
behövas d) redan nu är det tydligt att någon form av bistånd-
/insats/stöd sannolikt kommer att erbjudas 

13. Hur bedömer du att kontakten ska se ut framöver (flera alternativ kan 
anges): a) kontakten ska avslutas b) fortsatt kontakt c) 
förhandsbedömning bör inledas d) utredning bör inledas e) 
familjen/barnet/den unge bör ha kontakt med annan enhet inom 
socialtjänsten, nämligen… f) vet ej 

14. Kan du med några få nyckelord, så tydligt som möjligt ange vad som 
varit avgörande för din bedömning av hur du ska gå vidare i ärendet? 

15. Har föräldrarna sedan ärendet blev aktuellt erbjudits någon form av 
stöd och hjälp inom eller utom socialtjänsten? 

16. Kan du kort redogöra för varför de erbjudits respektive inte erbjudits 
stöd och hjälp? 

17. Har barnet/den unge sedan ärendet blev aktuellt erbjudits någon form 
av stöd och hjälp inom eller utom socialtjänsten? 

18. Kan du kort redogöra för varför barnet/den unge erbjudits respektive 
inte erbjudits stöd och hjälp? 

19. Använder du dig av någon särskild metod/teknik/rutin? 
20. Har ärendet ändrat riktning, det vill säga har du fått omvärdera din 

första bedömning någon gång? Beskriv vad som åstadkommit denna 
omvärdering (händelser etc.). 

21. Kan du redogöra för varför du har bestämt dig för att inte inleda 
utredning? 

22. Finns det några teorier, modeller eller forskningsresultat som är/har 
varit vägledande i ditt arbete? 

23. Försök att karakterisera detta ärende a) lätt b) komplicerat c) vanligt 
förekommande d) sällan förekommande. 

24. Har du diskuterat ärendet med (flera alternativ kan anges) a) en 
kollega/kollegor b) arbetsledare c) med arbetsgruppen d) handledare e) 
ingen. 

25. Om du diskuterat ärendet med andra, har ni varit överens om hur du 
ska arbeta i ärendet? a) ja, helt och fullt b) vi har haft olika åsikter, men 
enats c) vi har olika åsikter. 

26. Finns det några tydliga konflikter mellan olika parter (inkl. socialbyrån) 
eller intressenter i ärendet och i så fall vilka? 
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Frågor om socialsekreteraren (befattning, ålder, antal år i yrket, utbildning). 
Frågor om barnet, dess familj och bakgrund (vårdnadshavare, bor med, 
föräldrars etnicitet/nationalitet, födelseland, föräldrars arbete eller ej, 
försörjning, hälsa, boendesituation). 
 
Frågor till den som avslutat ärendet utan att inleda utredning 
1. Har ärendet avslutats på grund av: a) obefogad anmälan b) är aktuell på 

annan enhet/instans c) ej tillräckligt allvarligt d) hänvisar till annan del 
av socialtjänsten. 

2. Kan du kort redogöra för varför du har avslutat ärendet? 
3. Har du fått ny information i ärendet? Det kan även gälla information 

som du inte skulle rubricera som en anmälan? Om ja, kan du kort 
redogöra för den. 

4. Ändrades din uppfattning om ärendet genom den nya informationen? 
Hur bedömer du idag problematiken i ärendet? (samma fasta och öppna 
svarsalternativ som i enkäten). 

5. Har den förändrats sedan anmälan kom in? Om, ja på vilket sätt? 
6. Hur allvarligt ser du i nuläget på barnets/den unges situation? 
7. Anser du att något i informationen är särskilt oroande? 
8. Redogör kort för dina intryck av detta ärende, din bedömning av 

barnet/den unge och dess familj. 
9. Vilka har du haft kontakt med hittills när det gäller denna 

ansökan/anmälan? 
10. Har du haft kontakt med föräldrarna? Om nej, varför ej…. 
11. Om du har haft kontakt med föräldrarna, hur har föräldrarnas vilja att 

samarbeta med dig och socialbyrån varit? 
12. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för föräldrarna? a) 

huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

13. Har du haft kontakt med barnet/ den unge? Om nej, varför ej…. 
14. Om du har haft kontakt med barnet/den unge, hur har dennes vilja att 

samarbeta med dig och socialbyrån varit? 
15. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för barnet/den unge? a) 

huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

16. Hur har du konkret gått tillväga i ditt arbete? (T.ex. metoder, tekniker, 
rutiner, förhållningssätt, samarbetspartners etc.). 

17. Kan du i några få nyckelord, så tydligt som möjligt ange vad som varit 
avgörande för din bedömning att ärendet ska avslutas? 

18. Kan du välja ut något av den information/fakta du fått som har vägt 
tyngre än annan information och som varit avgörande för din 
bedömning av ärendet att inte inleda utredning? 
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19. Har det gjorts några konkreta åtgärder/erbjudits insatser hittills för 

barnet/den unge eller dess föräldrar? Om ja, vilka i så fall? 
20. Kan du kort redogöra för varför de erbjudits respektive inte erbjudits 

stöd och hjälp? 
21. Har ärendet ändrat riktning, det vill säga har du fått omvärdera din 

första bedömning någon gång? Beskriv vad som åstadkommit denna 
omvärdering (händelser, omständigheter etc.). 

22. Finns det några teorier, modeller eller forskningsresultat som har varit 
vägledande i ditt bedömningsarbete? 

23. Försök att karakterisera detta ärende? 
24. Hur har föräldrarnas vilja att samarbeta med dig och socialbyrån varit? 
25. Har du diskuterat ärendet med: a) kollegor, b) arbetsledare, c) 

arbetsgruppen, d) handledare. Om ja, har ni varit överens? 
26. Finns det några tydliga konflikter mellan olika parter (inkl. socialbyrån) 

eller intressenter i ärendet och i så fall vilka?  
27. Tror du familjen/barnet/den unge kommer att aktualiseras igen? Om ja 

varför tror du det? 
28. Har du något uppföljningsansvar? 
 
Frågor till den som utreder 
1. Vad i det du hitintill vet har varit avgörande för beslutet att inleda 

utredning? 
2. Vilka har du haft kontakt med hittills i fråga om anmälan/ansökan? 
3. Vilka tänker du kontakta i utredningen framöver? 
4. Hur går du konkret tillväga i ditt utredningsarbete? (T. ex. metoder, 

tekniker, rutiner, förhållningssätt, samarbetspartners etc.). 
5. Vilken är den viktigaste frågeställningen i utredningen? 

Hur bedömer du idag problematiken i ärendet? (samma fasta och öppna 
svarsalternativ som i enkäten). 

6. Har den förändrats sedan anmälan kom in? Om, ja på vilket sätt? 
7. Hur allvarligt ser du i nuläget på barnets/den unges situation? 
8. Anser du att något i informationen är särskilt oroande? 
9. Hur snabbt bedömer du socialtjänsten bör agera?  
10. Om du redan nu skulle göra en gissning om vad du tror kommer 

behöva göras i detta ärende, vilket av nedanstående alternativ stämmer i 
så fall bäst? Var vänlig gör denna bedömning (gissning) även om 
informationen i nuläget är ofullständig (ange endast ett alternativ). a) 
sannolikt ingenting, avslutas utan någon form av åtgärd b) träffas för ett 
samtal c) redan nu är det tydligt att tvångsåtgärd sannolikt kommer att 
behövas d) redan nu är det tydligt att någon form av 
bistånd/insats/stöd sannolikt kommer att erbjudas. 
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11. Om du anser att en insats bör erbjudas kan du beskriva vilken typ av 

insats det skulle vara? 
12. Har du någon konkret insats du kan erbjuda familjen inom den 

närmaste framtiden (ca en månad). 
13. Har du gjort några konkreta åtgärder/erbjudit insatser hittills sedan 

ärendet blev aktuellt för barnet/den unge eller dess föräldrar? Om ja, 
vilka i så fall? 

14. Om du inte tror att familjen kommer att erbjudas någon form av insats, 
tror du att ärendet kommer att avskrivas utan åtgärd? 

15. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för föräldrarna? a) 
huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

16. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för barnet/den unge? a) 
huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

17. Har ärendet ändrat riktning, det vill säga har du fått omvärdera din 
första bedömning någon gång? Beskriv vad som åstadkommit denna 
omvärdering (händelser, omständigheter etc.). 

18. Finns det några teorier, modeller eller forskningsresultat som har varit 
vägledande i ditt bedömningsarbete? 

19. Hur har föräldrarnas vilja att samarbeta med dig och socialbyrån varit? 
20. Har du diskuterat ärendet med: a) kollegor, b) arbetsledare, c) 

arbetsgruppen, d) handledare 
21. Försök att karakterisera denna utredning? 
 
Frågor till den som avslutat utredningen 
1. På vilket sätt har utredningen avslutats? a) avslutat med förslag till 

insats/åtgärd enligt SoL, vilken… och vem utför insatsen b) avslutas 
med ansökan om LVU c) avslutas utan förslag till insats/åtgärd. 

2. Hur bedömer du idag problematiken i ärendet? (samma fasta och öppna 
svarsalternativ som i enkäten). 

3. Har den förändrats sedan anmälan kom in? Om ja på vilket sätt? 
4. Vad var din bedömning av barnets/den unges situation? 
5. Vad har den viktigaste frågeställningen i utredningen varit? 
6. Kan du beskriva med några få nyckelord vad du grundar dina 

bedömningar på? 
7. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för föräldrarna? a) huvud-

sakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen pessimistisk d) 
vet för lite för att ha en uppfattning. 

8. Har ärendet ändrat riktning, det vill säga har du fått omvärdera din 
första bedömning någon gång? Beskriv vad som åstadkommit denna 
omvärdering (ge exempel på händelser, omständigheter etc.). 
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9. Finns det några teorier, modeller eller forskningsresultat som har varit 

vägledande i ditt bedömningsarbete? 
10. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för föräldrarna? a) 

huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

11. Vad tror du om framtiden/”prognosen” för barnet/den unge? a) 
huvudsakligen optimistisk b) tveksam/osäker c) huvudsakligen 
pessimistisk d) vet för lite för att ha en uppfattning. 

12. Redogör för på vilket sätt kontakten avslutats. 
13. Tror du familjen/barnet/den unge kommer att aktualiseras igen? Om ja, 

varför tror du det? 
14. Har du något uppföljningsansvar? 
15. Försök att karakterisera denna utredning? 
 
Tilläggsfrågor från och med andra telefonintervjun: 
1. Är du den socialsekreterare som började arbeta med ärendet? Om nej, 

har fått ärendet från: a) annan socialsekreterare b) arbetsledare på 
enheten c) socialsekreterare som arbetat tidigare i ärendet d) från annan, 
vem… 

 
Data om familjen kollas upp och förs in: Korta frågor ställs om a) vem bor 
barnet mestadels med b) föräldrarnas arbetssituation c) ekonomiska problem i 
familjen d) konflikter mellan föräldrar e) konflikter mellan syskon f) 
familjens/barnets relationer till släkten. 
 
Tilläggsfrågor till den som inte inlett utredning 
2. Redogör kort för vad som har hänt sedan min senaste intervju? 
3. Vad sker just nu? a) förhandsbedömning b) insats c) uppföljning, d) råd 

och stöd e) har avslutat f) annat vad…. 
4. Kan du beskriva omständigheterna kring själva händelsen som föranlett 

anmälan? 
5. Har det skett liknande händelser tidigare? 
6. Hur ser familjens historia ut vad gäller våld i familjen? 
7. Kan du redogöra för varför du har bestämt dig för att inte inleda 

utredning? 
 
Tilläggsfrågor till den som inlett utredning (samma som ovan utom fråga 7.) 
8. Hur kommer det sig att du ännu inte avslutat utredningen 
9. När kommer den att avslutas, tror du? 
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