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Förord

Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) har som uppdrag att
skapa, sammanställa och sprida kunskaper om det sociala arbetets vär-
de för klienterna och för samhället. Uppdragets syfte är att stödja ut-
vecklingen av kunskapsbasen för det sociala arbetet, att bidra till den
professionella dialogen och till ökad kunskap om vad socialtjänsten
uppnår med sina insatser, framförallt sett ur klienters och brukares per-
spektiv.

I det ansvarsfulla barnavårdsarbetet är en av de känsligaste verk-
samheterna den utredningsprocess som inleds vid misstanke om att ett
barn far illa. Vissa av de beslut som fattas är av den karaktären att soci-
altjänstens handlande kan påverka både barnet, familjen i övrigt och
släkten under lång tid. Därför blir socialtjänstens förmåga att tillgodose
klientens rätt till likvärdig behandling, liksom dess förmåga att hävda
klientens rättsäkerhet och att ge möjlighet för klienten att föra sin talan,
avgörande för om en utredning ska kunna bidra till att skapa klarhet om
familjens och barnets behov av hjälp och skydd. Utredningens centrala
syfte är att ge underlag för beslut om insatser som ska leda till något
positivt för barnen.

Föreliggande studie presenterar en undersökning som ägt rum vid
sex olika verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen och har som
sitt syfte att beskriva och jämföra olika verksamheters utredningspro-
cess.

Undersökningen har velat fånga hur socialarbetarna bedömer en si-
tuation, värderar den information som ges och hur de tror att de kom-
mer att agera. Socialarbetarna har fått ta ställning till ett och samma
barnavårdsfall och undersökningens fokus ligger på skillnaderna i be-
dömningar och tillvägagångssätt. Verksamheterna beskrivs med utgångs-
punkt från organisation och arbetsmodell/arbetssätt.

Följande är exempel på frågeställningar som analyseras i rapporten:
Har de olika arbetsmodellerna en klar metodinriktning och i så fall, för
det med sig olika konsekvenser för klienterna? Har skillnader i hand-
lingsstrategier i utredningsarbetet att göra med hur arbetet är organise-
rat?

I den nya upplagan av rapporten har vissa förändringar gjorts. Istäl-
let för att hänvisa till Socialstyrelsens Allmänna råd 1994:3 som inte
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längre gäller, hänvisas till förarbetena till Socialtjänstlagen och till ut-
talanden av JO.

Rapporten är främst avsedd att fungera som underlag för fortsatta
diskussioner och reflektioner om hur barnavårdsutredningsarbetet kan
förbättras. Vi hoppas också att rapporten ska stimulera till en vidare
diskussion om behov och inriktning på socionomutbildningens stöd till
denna del av yrkespraktiken och om socialarbetarnas möjligheter till
fortbildning och specialisering.

CUS och författarna vill i första hand tacka socialarbetarna från de
sex olika kommunerna som bidragit till att undersökningen kunnat ge-
nomföras och särskilt till medlemmarna i projektets referensgrupp
Gunnel Eriksson, Lena Gustafsson, Eva Lindström, Kerstin Lundgren,
Sickan Nilsson, Claudette Skilving och Inger Westlund, för deras enga-
gemang och beredvillighet att visa och beskriva sitt arbete. Ett särskilt
tack går till fil.dr Tine Egelund som bidragit med värdefulla och kon-
struktiva synpunkter under arbetets gång. Vi vill också tacka docent
Anna Hollander och docent Tommy Lundström för granskning och vär-
defulla kommentarer.

Robert Erikson Karin Tengvald
Ordförande i CUS styrelse Direktör
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Sammanfattning

Många barn utreds varje år och kritik har under de senaste åren riktats
mot utredningarnas bristande kvalitet och rättsäkerhet. Några av för-
ändringarna i lagstiftningen de senaste åren berör dessa aspekter. Bar-
nets bästa betonas också i de senare förändringarna. Det finns därför
skäl att uppmärksamma utredningsarbetet inom den sociala barnavår-
den.

Syftet med studien har varit att beskriva, analysera och jämföra oli-
ka arbetsmodeller för utredningar. Sex olika verksamheter inom Indi-
vid- och familjeomsorgen som arbetar med utredningar av barn (0–12
år) enligt SoL 50§ har ingått i studien. De är utvalda för att de bl.a. av
kollegor och Socialstyrelsen har uppmärksammats som intressanta
modeller för socialt arbete med barn. Studien fokuserar på om det fak-
tiskt går att urskilja olika arbetsmodeller/arbetssätt och vad dessa i så
fall innefattar. Vi har också undersökt om man kan se en klar metodin-
riktning i utredningsarbetet och vilka konsekvenser den i så fall får för
klienterna. Verksamheterna beskrivs med fokus på organisation och ar-
betsmodell/arbetssätt.

I studien har 36 socialarbetare deltagit från sex olika verksamheter:
Värmdö, Östermalm i Stockholm, Hagalund i Solna, Visby, Upplands
Väsby samt Filborna i Helsingborg. Av de sex  projektorterna är de
första tre kategoriserade som integrerade, dvs. de utreder och ger stöd
och behandling inom samma enhet. De övriga tre har kategoriserats
som specialiserade, dvs. utredningar görs av en speciell enhet skild från
det övriga sociala arbetet. Inom de olika organisationsformerna använ-
der sig socialarbetarna av olika konkreta arbetssätt. I fyra av verksam-
heterna har socialarbetarna följt gemensamma utbildningar i nätverks-
arbete, utvecklingspsykologi och lösningsfokuserat arbete.

Socialarbetarna har ställts inför ett typfall som presenterats i form
av fyra vinjetter och som handlar om en femårig flicka och hennes si-
tuation i hemmet. Vinjetterna inleds med att en kontaktmamma anmäler
oro för flickans situation hemma. Socialarbetarna har i skriftlig form
fått svara på hur de reagerar, bedömer och tror sig komma att agera om
beskrivningarna i vinjetterna var verkliga situationer. Vi har analyserat
svaren kvalitativt med dimensionerna: när utredningen inleds, vilka hän-
delser som får socialarbetarna att reagera, vilka som kontaktas i utred-
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ningen och hur skydd och kontroll respektive stöd och hjälp betonas
samt hur förhållandet till tvång ser ut.

Vi har kunnat se vissa gemensamma mönster i arbetssätten, men
också stora variationer både inom och mellan verksamheterna. Det är
tydligt att gemensamma modeller/arbetssätt inte nödvändigtvis medför
enhetlighet i arbetet. Genom hela studien har vi kunnat urskilja varie-
rande ställningstaganden. Därför kanske man kan se arbetsmodeller som
en slags grundläggande orientering, inom vilken en relativt stor mång-
fald kan rymmas. Men om man med arbetsmodell menar  likartade ställ-
ningstaganden och beslut, relativt konsistenta metoder som omfattas av
alla på arbetsplatsen och som är reproducerbara för andra, kan vi inte
tala om arbetsmodeller.

Studien visar på att entydiga begrepp såväl som enhetliga procedu-
rer i utrednings- och behandlingsarbete saknas. Bristen på klarhet och
enhetlighet visar sig i skilda benämningar, handlingar, grad av inter-
ventioner och i vad som är förhandsbedömning, utredning och insats.
Det tyder på att det finns en professionell osäkerhet om vad centrala
aktiviteter, knutna till utredning innebär.

De specialiserade verksamheterna tenderar att börja utreda tidigare.
Även om enigheten bland socialarbetarna är stor om handlingssätt i
början av förloppet, varierar det på vilket sätt handlingen benämns, när
den rubriceras som förhandsbedömning och när den rubriceras som ut-
redning. Skillnader bland dem som förhandsbedömer och dem som ut-
reder tycks vara synen på allvarlighetsgrad. De som förhandsbedömer
verkar mer se som sin uppgift att stötta kontaktmamman medan de som
utreder ser flickans situation som så allvarlig att en utredning behöver
inledas. I förhandsbedömningen är kontaktmamman mest central och
genom att stötta henne och försäkra sig om att hon hör av sig om oron
kvarstår kunde socialarbetarna avstå från att utreda. Förhandsbedöm-
ning tycks vara en mindre utredning där samtliga socialarbetare på nå-
got sätt agerar genom att ta reda på mer. Variationen är stor mellan en-
skilda socialarbetare i deras tillvägagångssätt och dokumentation. An-
dra variationer som framstår har att göra med om föräldrarna informe-
ras, vilka som kontaktas och vad man ser som problem. I de flesta fall
gör man mer än vad som anses ligga i en förhandsbedömning. Vid tid-
punkten för undersökningen gällde Socialstyrelsens allmänna råd 1994:3
om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. I de delar
som rör utredningar om barn sker inga stora förändringar. (JO 1999/
2000 s. 238).

När enighet föreligger om att en utredning behövs skiftar dock mål-
sättningen med utredningen mellan dem som betonar stödet till famil-
jen och dem som betonar att barnet behöver skyddas från sina hemför-
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hållanden. De uppgivna skälen till att man börjar utreda är dels mäng-
den upplysningar och att de kommer från flera håll, dels misstanke om
missbruk hos mamman. De flesta betonar stödet till familjen men en
tredjedel av socialarbetarna resonerar i termer av att flickan behöver
skydd. Minst en socialarbetare vid varje projektort handlar eller inter-
venerar mot mammans vilja. Avgörande för dem som går in med tvång
och anser läget så akut att flickan behöver placeras är mammans bris-
tande samarbetsvilja i kombination med upplysningarna om missbruk
och vanvård av flickan, att mamman är ensamstående, arbetslös och att
hon tidigare har haft ett förhållande med en missbrukare.

Vi har kunnat se skillnader mellan de specialiserade respektive de
integrerade verksamheterna hur dimensionen skydd och kontroll
respektive stöd och hjälp betonas. Fler socialarbetare i de specialisera-
de organisationerna börjar utreda tidigare och använder i högre grad
tvång jämfört med de integrerade.

I alla projektorter, som organisatoriskt har den möjligheten, beslutas
om insatser under pågående utredning. I de specialiserade organisatio-
nerna beslutar man i högre grad om mer ingripande insatser i form av
institutionslösningar och tvångsomhändertaganden. I de integrerade
organisationerna föreslås skiftande lösningar i familjens miljö.

Vi har inte kunnat finna några gemensamt accepterade standardmo-
ment eller procedurer för en av de mest formaliserade områdena inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorgsarbete.

För klienten innebär det att utredningen kommer att utföras olika
beroende på var klienten bor och till vilken socialarbetare hon kommer.
Centrala frågor som denna studie reser blir därför hur klienterna kan få
en likvärdig behandling, tillförsäkras rättsäkerhet och möjligheter att
föra sin talan samt att kunna påverka skeendet.
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Inledning

I Sverige påbörjas varje år ett stort antal sociala utredningar enligt 50 §
i socialtjänstlagen (SoL) om barn som far illa. Sedan 1 januari 1999
finns särskilda bestämmelser enligt 50 a § och 50 b § om utredningar
till skydd och stöd för underåriga. Under senare år har denna typ av
utredningar ökat markant. Det totala antalet pågående utredningar i hela
landet beräknas ha ökat från ca 6 600 år 1993 till närmare 10 000 år
1997. Ökningen varierar mellan olika kommuner och en noggrannare
registrering av antalet anmälningar kan förklara en del av ökningen.
Andra förklaringar måste dock också sökas (SoS-rapport 1998:4).

Under många år har kritik riktats mot socialtjänstens utredningar i
barnavårdsärenden. Kritiken har kommit från såväl forskare som
offentliga utredningar och den har bland annat handlat om att utred-
ningarna tar för lång tid och att de brister i saklighet och opartiskhet.
Andra kritiska synpunkter har varit att barnen inte kontaktas för att få
sina önskningar och synpunkter hörda och att utredningarna inte för-
mår klarlägga klienternas behov av stöd och hjälp. Dessutom har doku-
mentationen som ligger till grund för utredningarna kritiserats för att
vara bristfällig (Lundström 1996, Hessle m.fl. 1996).

Utredningar i barnavårdsärenden

I socialtjänstlagen, som började gälla 1982, stadgas när en utredning i
ett barnavårdsärende ska påbörjas. Socialnämnden ska 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 (SoL 50 §). Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra
sin talan och barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för
utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det (SoL 56 §). Soci-
altjänstlagens portalparagraf har kompletterats med en bestämmelse om
att hänsyn till barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör
barn. Nya bestämmelser för utredningar gäller förtydliganden om ut-
redningsskyldigheten. Den som berörs av en utredning ska underrättas
om detta. Utredningsarbetet ska också vara avslutat inom fyra månader
– endast om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas (SoL
50 §). Den socialnämnd som påbörjat utredningen måste slutföra den
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även om barnet flyttar till annan kommun (SoL 50 b §). Dessutom ut-
vidgas anmälningsskyldigheten, särskilt för dem som i sitt yrke möter
barn som far illa, där offentlig och privat verksamhet jämställs (71 § jfr
96/97:124 s. 189).

Enligt förarbetena till socialtjänstlagen, regeringens proposition
1979/80:1 s. 562, är en utredning ”all den verksamhet som syftar till att
göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos denna”.
Utredning används också som ett sammanfattande begrepp på slutdo-
kumentationen.

Formellt inleds oftast ett ärende inom socialtjänsten med att en per-
son/familj ansöker om hjälp eller med en anmälan från enskild person
eller myndighet. Socialarbetaren gör en (förhands-) bedömning om bar-
nets situation: ”En sådan s.k. förhandsbedömning grundas i första hand
på innehållet i en anmälan och förvaltningens tidigare kännedom om
den som avses med anmälan. En utgångspunkt för förhandsbedömningen
är att nämnden inte kan inhämta uppgifter från någon utomstående”.
(JO 1999/2000 s. 240). När emellertid en utredning bedöms vara rele-
vant  pga. att barnet misstänks fara illa, utmynnar den i ett förslag till
beslut som fattas av socialnämnden (eller av denna delegerad tjänste-
man). Beslutet innebär antingen att inga behov av insatser föreligger
eller att insats (bistånd) i form av kontaktperson, familjeterapi, place-
ring m.m. föreslås (Hessle, m.fl. 1996). ”Utredningens grundkaraktär
är informationsinsamlande och har inte som mål att förändra klienten
eller hans situation. Biståndet har däremot förändring som mål” (a a s.
127).

Bedömningar i utredningen omfattar dels juridiska aspekter från lag-
stiftningens rättspraxis och normer, dels professionella aspekter från
socialarbetarens kunskaper om barn och familjer i kris. Arbetet med
barnavårdsutredningar kräver professionalitet men måste samtidigt un-
derordnas administrativa och juridiska krav (Sunesson, 1981, Wächter,
1998).

Vi kommer i denna studie att använda en definition av utredning
inom den sociala barnavården som innefattar hela den process som startar
med mottagandet av en anmälan/ansökan, går via förhandsbedömning
och överväganden och utmynnar i beslut om aktiviteter, insatser etc.

Integrerad och specialiserad organisation

Ett sätt att undersöka utredningsarbetet inom den sociala barnavården
är att se hur arbetet med utredningar och insatser organiseras i kommu-
nerna. Vi kommer här att fokusera på organisation med avseende på
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integrering och specialisering. En integrerad eller specialiserad organ-
isation har inget entydigt innehåll och nedan följer några sätt att göra
distinktionen.

Integration kan innebära ett samarbete mellan flera sektorer i barna-
vårdsärenden. Ett exempel på sådan integration är de familjecentra (fam-
iljecentraler) som finns på flera platser i landet och som vanligtvis inne-
bär en samorganisering av den sociala barnavården med landstingens
mödra- och barnhälsovård samt delar av förskoleverksamheten. Arbetet
bedrivs i gemensamma lokaler och under en gemensam ledning. En
motsvarande specialiserad organisation saknar alltså den samordning-
en och var institution arbetar separat med individerna.

I den meningen har Lundström (1996) gjort distinktionen: integre-
ring är den tvärsektoriella organiseringen av arbetet som karaktäriseras
av familjevårds- och helhetsprinciper, med betoning på samverkan mel-
lan socialtjänst och andra samhällssektorer. En specialiserad organisa-
tion är en sådan som riktar sig särskilt till klienter med vissa problem-
bilder, menar Lundström. Enligt en nyligen genomförd kartläggning av
kommunernas organisation och metoder (Bergmark & Lundström, 1998)
var specialisering i någon form det vanligaste sättet att organisera barn-
och ungdomsvården i kommunerna, vilket 59 procent i deras studie gjor-
de.

Ett annat sätt att arbeta integrerat är att man inom Individ- och fa-
miljeomsorgen arbetar med fler än en målgrupp, det vill säga socialar-
betarna handlägger alla typer av ärenden.

En motsvarande specialiserad verksamhet riktar sig till en bestämd
målgrupp. Det kan innebära att arbetet är specialiserat i den bemärkel-
sen att socialarbetarna är organiserade i särskilda arbetsgrupper, som
var och en arbetar med en funktion, till exempel socialbidrag eller miss-
bruksproblem. Inom en form av sådan specialisering kan dock en hel-
hetssyn ingå, genom att socialarbetaren arbetar med hela familjens situ-
ation och – förutom till exempel barnavårdshandläggning – också hand-
lägger socialbidrag och ger stöd vid eventuella missbruksproblem.

Ett mer utpräglat sätt att arbeta specialiserat är att inom ett sakområ-
de dela arbetsmoment. Sådana exempel är de utredningsgrupper eller
rättsenheter som har specialiserat sig på utredningar, ofta efter att klien-
ter remitterats från andra enheter.

I denna studie används benämningen specialiserad organisations-
form i den sistnämnda betydelsen, det vill säga arbetet inom barn- och
ungdomsvårdsarbetet är funktionsuppdelat i utredning och behandling.
Utredningsarbetet har alltså separerats från det övriga sociala arbetet.
Med en integrerad organisationsform menar vi att samma enhet arbetar
med såväl utredning som stödjande och behandlande arbete.
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Utredningsmodeller

Det finns enligt Hessle m.fl. (1996) principiellt två olika utredningsmo-
deller, den nätverksorienterade och den informationsprövande. I den
nätverksorienterade modellen har utredningsarbetet ett ekologiskt per-
spektiv (Bronfenbrenner,1979). Särskilda utredningstekniker har utveck-
lats, vilka sker i nära samarbete med de berörda och det personliga nät-
verket (familj, släkt, vänner etc.) och det offentliga nätverket (myndig-
hetspersoner som klienten har kontakt med) har inflytande över genom-
förande och beslut (Klefbeck m.fl., 1988, Ryburn,1994, Lilja, 1998,
Marsh & Crow 1998 samt Sundell & Haeggman, 1999). I den nätverks-
orienterade modellen är syftet att göra klienten och dess nätverk delak-
tiga i problemlösningen.

Den informationsprövande utredningsmodellen lägger särskilt ton-
vikt på insamling av information och prövning av informationen. Dess-
utom betonar den slutdokumentationen. En viktig uppgift för socialar-
betaren är att vara källkritisk och kritiskt analysera olika utsagor. I slut-
dokumentet redovisas och motiveras problemställning, hypoteser och
metoder.

Oavsett om utredningsmodellen är informationsprövande eller nät-
verksorienterad, menar Edvardsson (1996) att utredningen ska göras
utifrån ett vetenskapligt synsätt och likna en empirisk undersöknings-
process.

För vår studies syfte finns det också anledning att nämna en tredje
modell, den lösningsorienterade utredningsmodellen, med idéer från
metoder och tankesätt hämtade ur den lösningsinriktade korttidstera-
pin1  (De Shazer 1988, Berg 1992 och Törngren, 1996). I modellen ses
utredningen i sig som en process där möjlighet ges för klienten att finna
egna lösningar på sina problem och där utredarens uppdrag är att vara
”medskapande i ett förändringsarbete av social utsatthet.”2  Utrednings-
situationen ses som en möjlighet till dialog mellan socialarbetare och
klient, och utredningsarbetet betraktas som ett verktyg för socialarbeta-
ren i förändringsarbetet med klienten. I denna modell skiljer man inte
mellan utredning och insats, eftersom allt sammantaget ses som ett för-
ändringsarbete.

1 Modellen innehåller element från den kognitiva teorin och inrymmer en rad samtals- och
intervjutekniker, t.ex. skalfrågor, mirakelfrågor och s.k. undantag.
2 Bomhusgruppen ”Uppbrottet – från 100 år av fattigvårdsbyrå, Gävle kommun 1993:3.
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Arbetsmodeller

Vi kommer också att studera utredningsarbetet genom att i analysen
urskilja arbetsmodeller eller arbetssätt och vad dessa innefattar.

Bergmark & Lundström (1998) har undersökt om socialarbetarna
använder särskilda metoder i sitt arbete. De har definierat metoder i
socialt arbete som ”strategiskt utformade, planmässiga och systematis-
ka aktiviteter som används i klientarbetet eller för att reglera klientarbe-
tet” (a a s. 292).3

Det är en definition som stämmer väl överens med vårt sätt att se på
metod/arbetsmodell. Vi menar att det ska finnas en teori/förståelse av
ett fenomen och att man använder sig av uttalade principer och meto-
der/tekniker i arbetet.

Begreppen modell och metod kan framstå som entydiga arbetssätt
som är reproducerbara, men i praktiken har det visat sig att de spänner
över mycket olika typer av aktiviteter. Vi vill därför studera om social-
arbetare på olika orter gör så likartade överväganden att de tyder på  en
teoretisk grund och gemensamma strategier för utredningsarbetet med
barn och ungdomar. I det avseendet kan en gemensam vidare utbild-
ning i en personalgrupp ha betydelse. Det visar till exempel Bergmark
& Lundström (1998), som i sin undersökning om metoder i socialt ar-
bete pekar på: ”att omfattningen och sammansättningen av metodreper-
toaren i olika kommuner och distrikt delvis kan förstås mot bakgrund
av arbetsplatsens storlek, kommunernas utbildningssatsningar, det sätt
varpå verksamheten är organiserad och vilket område (barnavård, soci-
albidrag och missbruk) som metoderna avser” (a a s. 312).

Denna studies syfte och problemställning

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra några
olika modeller som används inom socialtjänstens utredande barnavårds-
arbete. Vi kommer i första hand att beskriva hur socialarbetarna reage-
rar och handlar när de presenteras för olika problemställningar i socialt
barnavårdsarbete. Vi studerar hur de bedömer faktauppgifter, vilka stra-
tegier de väljer i utredningsarbetet samt vilka beslut de tar. Vi lägger
vikt vid att beskriva både skillnader i handlingsstrategier mellan de oli-

3 Enligt deras studie är de vanligaste metoderna i barn- och ungdomsvården nätverksarbete, 62
procent, parsamtal/samarbetssamtal, 59 procent och lösningsorienterat arbete, 33 procent.
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ka modellerna och skillnader mellan enskilda socialarbetare som arbe-
tar inom samma modell.

En ansats i vår studie har bl.a. varit att undersöka hur olika organisa-
tionsformer påverkar det sociala arbetet. Lundström (1996) menar att
det är troligt att olika principer för organisering av det sociala arbetet
också får olikartade konsekvenser för den sociala barnavården och att
vissa organisationsformer mer än andra kan bidra till att öka barna-
vårdskompetensen och synliggöra barnen. ”Det finns emellertid inga
systematiska jämförelser av hur olika organisationsprinciper påverkar
innehållet i det sociala arbetet i allmänhet eller i det sociala barnavård-
sarbetet” (a a s. 25–26).

Det är vår hypotes att skillnader i handlingsstrategier i utredningsar-
betet dels kan ha att göra med hur arbetet är organiserat, dels med de
arbetsmodeller/arbetssätt socialarbetarna använder.

Vi vill utifrån detta diskutera:

1. Kan man i de studerade arbetsmodellerna se en klar metodinriktning
i utredningsarbetet? Innebär denna inriktning olika konsekvenser för
klienterna?

2. Är de olika arbetsmodellerna knutna till integrerad respektive speci-
aliserad organisationsform?

Våra mer specifika frågeställningar blir därmed:

• Är det skillnad på när man anser att en utredning är nödvändig mel-
lan olika arbetsmodeller och organisationsformer?

• Är det skillnad mellan arbetsmodellerna och organisationsformerna
med avseende på huruvida man uppfattar utredning som informa-
tionsinsamling eller som förändringsarbete?

• Finns det inom de olika sätten att arbeta respektive inom organisa-
tionsformerna gemensamma standarder/procedurer, dvs. finns det
reproducerbarhet? Hur ser i så fall de gemensamma procedurerna
ut?

• Medför olika modeller eller organisationsformer olika benägenhet
att tänka i termer av tvång i utredningsarbetet?

Studien är av explorativ karaktär, eftersom det till stora delar saknas
tidigare studier inom detta sakområde.
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Metod och material

De studerade verksamheterna

Sex verksamheter inom individ- och familjeomsorgen som utför utred-
ningar på barn (0–12 år) enligt SoL 50 §, ingår i studien. Projektorterna
är Visby, Värmdö, Östermalm i Stockholm, Hagalund i Solna, Upp-
lands Väsby samt Filborna i Helsingborg. Projektorterna är utvalda för
att de själva har ansett sig ha en tydlig profil inom socialt utredningsar-
bete av barnfamiljer. Flera av dem har uppmärksammats bl. a. av kolle-
gor och av Socialstyrelsen som intressanta modeller för socialt arbete
med barn.

Vi har valt att jämföra olika arbetsmodeller som är relativt väl defi-
nierade och som har en organisatorisk förankring. Projektorterna be-
skrivs med fokus på organisation och den arbetsform de angivit. Be-
skrivningarna grundar sig främst på uppgifter från gruppintervjuer med
projektorternas arbetsledare och skriftliga beskrivningar av verksam-
heterna.

Datainsamlingen genomfördes under våren 1997.

Undersökningsmetod

Socialarbetare vid verksamheterna har ställts inför två typer av fråge-
formulär. Ett formulär med fyra vinjetter, var och en följd av ett antal
frågor. Dessutom har de svarat på ett litet formulär med attitydfrågor.
Vid varje undersökningstillfälle samlades socialarbetarna och besvara-
de formulären i vår närvaro. En diskussionsstund följde vid respektive
tillfälle, då de som deltog i undersökningen hade möjlighet att ställa
frågor och diskutera sina arbetssätt. Ett annat syfte med dessa diskus-
sioner var att söka bekräftelse på att frågorna efter vinjetterna var rele-
vanta och inte uppfattades på olika sätt av socialarbetarna.

Vinjetter
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt vinjet-
ter i frågeformuläret och beskriver i det följande våra skäl att välja just
den undersökningsformen.
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Vi har velat fånga socialarbetarnas motiv till sina bedömningar av
en situation, hur de värderar den information som ges samt hur de tror
att de kommer att agera. Vinjettmetoden används just vid studier av
människors bedömningar och värderingar inom olika sakområden (Jer-
geby 1999). ”Vinjetter är korta historier som beskriver en person, situ-
ation eller ett skeende som försetts med karakteristika som forskaren
kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssi-
tuation” (a a s. 12). Metoden ger en god möjlighet till jämförelser efter-
som respondenterna tar ställning till  samma information, i denna stu-
die ett ärende inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Den ger
också möjlighet att mäta människors attityder, bedömningar och värde-
ringar, med liten risk att forskaren, genom sitt sätt att fråga, påverkar
deras svar (Soydan, 1996).

Metoden har använts i några studier om den sociala barnavården,
bl.a. i en tvärnationell undersökning där svenska och engelska socialar-
betare fick ta ställning till samma beskrivning av två barnavårdsären-
den (Brunnberg m.fl., 1994, Soydan 1995 och 1996). Metoden har ock-
så använts i en C-uppsats av två socialarbetare (Andersson & Sjögren
1996). En studie om barnavårdsutredningar i tre socialdistrikt i Stock-
holm (Wåhlander, 1994), som bygger på ett typfall, vilket ett antal soci-
alarbetare fått ta ställning till, skulle också kunna betraktas som en form
av vinjettstudie.

Terum (1997) menar att metoden är användbar inom forskning i so-
cialt arbete vid frågeställningar om grunder (skäl) för beslut och val.
För att metoden ska vara tillförlitlig är den beroende av ett grundligt
förarbete vid val av variabler och konstruktioner av vinjetter. Såväl ka-
raktärerna som historien måste vara trovärdig (Jergeby 1999). Vinjetter
i kvalitativ bemärkelse definieras som att de ger en ögonblicksbild eller
kanske en ”minifilm” av en professionell praktiker i arbete (M B Miles
i Jergeby, 1999).

En invändning mot metoden (Potter, 1987) är att data beror av delta-
garnas teorier om hur de skulle uppträda under de villkor som beskrivs
i vinjetterna. Den beroende variabeln speglar inte vad deltagarna fak-
tiskt skulle göra eller säga i en verklig situation, men vad de föreställer
sig att de skulle göra eller säga. Andra invändningar mot metoden är att
den förenklar verkligheten, samt att de professionella kan välja att inte
beskriva problematiska inslag i verksamheterna.

När vi i denna undersökning talar om arbetsmodeller, baserar vi oss
på hur socialarbetarna säger att de arbetar med vinjetterna som grund.
Vi har ingen empirisk möjlighet i denna studie att kritiskt granska soci-
alarbetarnas utsagor om det faktiska innehållet i arbetet, de principer
och tekniker, som socialarbetarna faktiskt lägger vikt vid när de arbetar.



18

Vinjettformuläret
Grundtanken med vinjetterna är att de ska fånga en eskalerande proble-
matik i en situation som varje socialarbetare kan känna igen. Med hjälp
av typiska fall som respektive arbetsplats tecknade ned, utformade vi
vinjetter, i vilka vi tagit med varierade upplysningar om familjemed-
lemmar, barn i olika åldrar, olika typer av problem hos barn och föräld-
rar m.m. Vi har gradvis fört in mer information kring fallet för att däri-
genom fånga en process i utredningsarbetet. Det har resulterat i fyra
vinjetter.

De fyra vinjetterna följdes av ett antal frågor med både öppna och
fasta svarsalternativ som socialarbetarna fick ta ställning till (se bilaga
1). Avsikten var att fånga hur socialarbetaren uppfattade informationen,
hur hon tänkte sig att agera, när och hur hon påbörjade och avslutade
utredningen och om hon beslutade om insats eller ej. Vinjetterna och
frågorna i enkäten testades med hjälp av några verksamma socialarbe-
tare innan studien genomfördes.

Analysen
De öppna svarsalternativen har analyserats kvalitativt utifrån ett antal
dimensioner:

• När börjar man utreda?

• Vilka utlösande händelser får socialarbetarna att reagera?

• Vilka kommer att kontaktas i utredningen?

• Hur betonas skydd och kontroll respektive stöd och hjälp?

• Hur ser förhållandet till tvång ut?

Dessa dimensioner har vi uppfattat som centrala i tidigare empirisk forsk-
ning inom den sociala barnavården och socialt arbete, men också i vårt
eget material.

Erfarenheter av vinjettmetoden i denna studie
Socialarbetarna har besvarat frågor och ombetts fatta beslut på basis av
information, som de ibland kan ha uppfattat som knapphändig. Detta
kan ha tvingat fram svagt underbyggda beslut. Trots den begränsningen
har de på ett engagerat sätt försökt behandla materialet så realistiskt
som möjligt. Socialarbetarnas engagemang och intresse för undersök-
ningen har varit stort och de diskussioner som har förts efter undersök-
ningstillfället har starkt bidragit till hur vi värderar metodens använd-
barhet samt undersökningens resultat.
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I de diskussioner som fördes med socialarbetarna, bedömde alla att
vinjetterna var trovärdiga men att informationen blir statisk. Den dyna-
mik och dialog som sker både med familjen och kollegor i en verklig
utredningssituation kommer inte med. Vi anser därför att det finns svå-
righeter att skildra en process i metoden, även om man till en del kan
bygga in en process genom att eskalera problematiken i fallet.

Bedömningssituationen är fiktiv och vi kan inte veta om socialarbe-
tarna skulle reagera på samma sätt i en verklig situation. Risken finns
att svaren utformas från deras föreställningar om hur de borde svara.
Svaren kan till en del spegla socialarbetarnas syn på sig själva, som här
framträder delvis obundna till det sammanhang som de arbetar inom.
Dock ger den realistiska utformningen av vinjetterna en viss garanti för
att socialarbetarna skulle handla på det viset även i en faktisk situation.
Vi kan alltså inte med denna metod som underlag säga att vi har kunnat
beskriva en utredningsprocess, däremot har vi kunnat visa socialarbe-
tarnas resonemang om hur de värderar informationen och tror sig kom-
ma att agera i vissa situationer i ett barnavårdsärende.

De öppna frågorna i enkäten ger möjlighet att få med socialarbetar-
nas resonemang om hur de bedömer situationen och tänker sig att gå
tillväga. Nackdelen är att socialarbetarnas tolkningsutrymme blir stort.
De allra flesta har dock hållit sig nära den givna berättelsen medan ett
fåtal associerar till egna upplevelser och lägger till information, vilket i
sin tur påverkar deras ställningstaganden och bedömningar. Det har dock
skett i så få fall, att det enligt vår mening inte påverkat validiteten i
studien nämnvärt.

Ett annat och för validiteten mer betydelsefullt problem visade sig
vara att de begrepp som i Socialstyrelsens Allmänna råd (1994:3) an-
sågs utgöra viktiga steg i utredningsarbetet, användes på olika sätt av
olika socialarbetare. Genom de öppna svarsalternativen har socialarbe-
tarna emellertid fått ge sina egna beskrivningar av begreppens inne-
börd. Detta problem är förstås betydelsefullt för diskussioner om före-
komsten av gemensamma arbetsmodeller, och därför samtidigt ett re-
sultat av denna explorativa studie som vi återkommer till.

Attitydundersökningen
Socialarbetarna fick ta ställning till ett antal påståenden – kring utred-
ning – som de fick instämma i eller ta avstånd ifrån (bil 1). Vi ville
särskilt ta reda på attityder till utredningen som ren informationsinsam-
ling alternativt som ett förändringsarbete samt inställningen till att samma
socialarbetare utreder och bedriver stöd och behandlingsarbete. Påstå-
endena motsvarar vad vi har bedömt vara centrala frågeställningar om
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utredning. Två av påståendena har tidigare använts i en undersökning
av tre olika socialdistrikt i Stockholm som organiserat utredningsarbe-
tet olika.4  Vi kommer att i denna redovisning enbart ta med påståenden
som berör utredning som informationsinsamling respektive förändrings-
instrument samt socialarbetarens roll.

4 Sundell K & Humlesjö E (1996) Sociala utredningar med fokus på barn FoU-rapport 1996:7
Stockholms Socialtjänst.
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Projektorterna och social-
arbetarna

Samtliga projektorter som ingår i studien har ansvar för familjer med
barn upp till 13 år. Vid alla verksamheter förutom i Visby fanns vid
undersökningstillfället ungdomsgrupper som arbetade både med före-
byggande, utredande och insatsarbete.

Om lokala förutsättningar som befolkningsunderlag och socioeko-
nomiska faktorer har betydelse för arbetsmodellernas utformning, kan
vi inte uttala oss om. Den diskussionen har vi inte fört in i denna studie.
Det empiriska materialet visar att utredningssättet och insatsernas ka-
raktär är knutna till lokala förhållanden, som till exempel tillgång till
utredningslägenhet, jourhem, alkoholpoliklinik, missbruksbehandling
inom vuxengrupper, tillgång till hemma-hos-terapeuter och förekomst
av ungdomsgrupper. Någon systematisk inventering av sådana tillgång-
ar har dock inte genomförts i denna studie.

Visby

I Visby är utrednings- och behandlingsgruppen integrerad men delvis
specialiserad i sin funktion. De svarar alltså för både utredning och in-
satser i barnfamiljer. Specialiseringen finns i form av att ett mindre an-
tal utredningar (ca 5% 1997) genomförs i en särskild utredningslägen-
het. Utredningen försiggår där dagtid under en begränsad period (fem
veckor). I studien har samtliga socialarbetare i Visby svarat att de skulle
utreda ärendet i lägenheten. Vi betraktar därför Visby som en speciali-
serad organisation, eftersom utredningsarbetet i de fallen är separerat
från annan verksamhet. Socialbidraget handläggs inte av gruppen men
av en speciell ekonomienhet.

Målgruppen i lägenheten utgörs främst av familjer med komplice-
rad problembild och som varit kända inom socialtjänsten en längre tid.
En socialarbetare är stationerad i lägenheten och gör tillsammans med
handläggande socialarbetare utredningen. Den skriftliga delen av ut-
redningen genomförs den sista (femte) veckan av den socialarbetare
som är stationerad i lägenheten. I de fall man bedömer att familjen inte
är lämplig att utredas i lägenhet, sker på sedvanligt sätt möten på soci-
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alkontoret och i familjens hem. Till skillnad från en ”traditionell” ut-
redning ingår i en lägenhetsutredning vissa fasta moment, som t.ex.
samverkan med den öppna barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som
gör psykologbedömningar och med barnavårdscentralen (BVC) och
alkoholrådgivningen i staden.

I alla utredningar har man som mål att fokusera på barnet och utred-
ningssättet är lösningsfokuserat med en pedagogisk målsättning. Ut-
redningsarbetet betraktas som en process som i sig kan vara motiveran-
de för förändringar.5  I modellen ingår att samspelet mellan föräldrar
och barn kartläggs med hjälp av nätverkskartor i samtal med föräldrar-
na, barnen och med andra inbjudna personer. Miljöterapeutiska inslag
ingår med till exempel gemensam matlagning och utflykter.
Organisation: Specialisering (integrering i grundmodell).
Arbetsmodell: Utredningslägenhet. Miljöterapi. Pedagogisk målsättning.
Korta och intensiva utredningar.

Värmdö

Familjegruppen i Värmdö arbetar integrerat. De utreder, bedriver insat-
ser och handlägger även socialbidrag. I Värmdö hävdas ett myndighets-
perspektiv, där man är tydlig mot familjen med vad man gör, och att
familjen har rätt till insyn och öppenhet från myndighetens sida. Soci-
alarbetarna anser att utredning och förändring av familjens situation
sker parallellt. Därför bör den person som gör utredningen också stå för
insatsen. Man betonar hela familjens sociala situation, vilket innebär
att även  familjens ekonomi och missbruk utreds och eventuellt åtgär-
das.

Arbetssättet bygger på att engagera främst det informella nätverket,
det vill säga släkt, vänner och arbetskamrater, i utredningsarbetet och i
lösningen av familjens problem. Som metod i arbetet används reflekte-
rande samtal,6  nätverskartor i intervjuer med familjen, nätverksmöten
och familjerådslag.
Organisation: Integrering.
Arbetsmodell: Engagemang av informellt nätverk. Hjälp till familjen
att finna stöd utanför myndigheten.

5 För en utförligare beskrivning, se Gotlands kommuns skrift (1996) ”Barnavårdsutredningar
– korta och intensiva”.
6 Beskrivs närmare i Andersen Tom (1991) ”Reflekterande Team” Mareld.
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Östermalm, Stockholm

Familjesektionen i Östermalm är en utrednings- och behandlingsgrupp
i en av Stockholms stads 18 stadsdelsnämnder. Barn- och familjegrup-
pen är en integrerad enhet och svarar för såväl förebyggande som utred-
nings- och insatsarbete. Socialbidraget handläggs på en speciell enhet.
I utredningar tas vanligtvis kontakter med de personer som klienten
uppger. Dessutom kontaktar socialarbetaren relevanta personer ur det
informella och formella nätverket. Socialarbetarnas utredningsskyldig-
het betonas och utredningen ska tydliggöra vilka svårigheter och resur-
ser som finns. Den ska också leda till förändring på sikt. Ingen särskild
arbetsmodell utöver detta förordas i gruppen.
Organisation: Integrering.
Arbetsmodell: Korrekta utredningar.

Hagalund, Solna

I stadsdelen Hagalund som ligger i Solna, en närkommun till Stock-
holm, finns familjecentret. Verksamheten omfattar individ- och familje-
omsorgens barnavårdsdel, mödra- och barnavårdscentral samt en öp-
pen förskola. Centret leds av en samordnare, anställd av socialtjäns-
ten7 . Familjegruppen arbetar integrerat och svarar för såväl utrednings-
som insatsarbete. Socialbidraget handläggs av en speciell enhet. Utred-
ningsarbetet ses inte som någon självständig och isolerad uppgift. Fa-
miljecentrets idé är att vara tillgänglig och att skapa en naturlig mötes-
plats för barnfamiljerna i området. Socialarbetarna kan använda sig av
kollegor i andra professioner på familjecentret och erbjuder klienterna
stödjande insatser/aktiviteter. Ingen enhetlig arbetsmodell förordas inom
socialarbetargruppen. Som metod i arbetet förekommer bland annat stöd-
samtal och med de lite äldre barnen nätverkskartor.
Organisation: Integrering.
Arbetsmodell: Engagemang av professionellt/formellt nätverk. Mötes-
plats. Stöd till familjen.

7 För en utförligare beskrivning av verksamheten vid Familjecentret i Hagalund se Svenska
kommunförbundet, (1995) Under samma tak – familjecentret i Hagalund och Skilving,
Claudette (1996) Från Socialkontor till Familjecenter, Förlagshuset Gothia, Stockholm.
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Upplands Väsby

Utredningsgruppen är en del av en barn- och familjesektion i Upplands
Väsby, en närkommun till Stockholm. Barn- och familjesektionen är
alltså specialiserad i den meningen att utredningsarbetet utförs av en
utredningsgrupp. Den beslutar också om insatser som sedan beställs
från insatsgruppen. Utredningsgruppen följer upp insatserna tre måna-
der efter avslutad utredning.

I utredningsarbetet tas vanligtvis kontakter med de personer som
klienten uppger samt för socialarbetaren relevanta personer ur det per-
sonliga och det formella nätverket. Ett närliggande familjecenter8 an-
vänds ibland för samspelsbedömningar.

Utredningsarbetet betraktas som ett verktyg för socialarbetaren i
förändringsarbetet med klienten. Arbetssättet bygger på att socialarbe-
tarna använder olika metoder främst av lösningsorienterad karaktär samt
familjeterapeutiska metoder (med spegel, reflekterande samtal etc.).
Användning av nätverkskartor och uppföljning med klienten i intervju
är en viktig del i arbetet.
Organisation: Specialisering.
Arbetsmodell: Lösningsorienterat synsätt. Blandning av metoder och
tekniker. Betonar klientens eget ansvar.

Filborna, Helsingborg
Rättsenheten i Filborna, en av Helsingborgs kommundelar, är en speci-
aliserad organisation där utredningsarbetet är separerat från det övriga
sociala arbetet. Rättsenheten får utredningsuppdrag av en basenhet, som
i sin tur arbetar förebyggande och behandlande. I utredningarna tas van-
ligtvis kontakter med de personer som klienten uppger samt för social-
arbetaren relevanta myndigheter och personer ur det informella och for-
mella nätverket. Ett syfte med enheten är att bygga upp en specialist-
kompetens kring utredning, dokumentation och rättsäkerhet.9 Organi-
seringen av det sociala arbetet syftar till att skillnaden mellan stöd och
utredning ska bli tydlig för familjerna och att föräldrarna inser allvaret
i situationen. De familjer som blir aktuella på rättsenheten har en tung
problematik och/eller samarbetsproblem och har barn, vars situation

8 Familjecentret i Upplands Väsby är en förebyggande verksamhet, som dels innehåller en
öppen förskola som vänder sig till alla småbarnsföräldrar i kommunen, och dels en behand-
lingsverksamhet där utsatta föräldrar får stöd och hjälp i sin föräldraroll.

9 Utvärdering av försöksprojektet Filborna (1992) Sofia Linderot.
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behöver utredas. Familjer som utreds och som samtidigt behöver insat-
ser har en parallell kontakt med socialarbetare på basenheten. Ingen
enhetlig arbetsmodell förordas. Exempel på metoder som nämns är
Emmadockor,10  nätverkskartor, strukturerade intervjufrågor11 och ”Got-
landsmodellen”12 som används när det anses lämpligt.

Rättsenheten har under de senaste åren fokuserat på barnet, dels i
utformningen av den skriftliga utredningen och dels genom samtal med
barn. I andra inslag i barnfokuseringen ingår att ”hålla” spädbarn samt
observera föräldrar när de håller och samspelar med barnen.
Organisation: Specialisering.
Arbetsmodell: Utredning prioriteras. Betoning av klientens rättssäker-
het. Fokusering på barn. Fattar ej beslut om insatser.

10 Emmadockor är en teknik för att samtala med barn utvecklad av Emma Antonsson, verksam
som psykolog vid en famjehemskrets i Göteborg. Tekniken används företrädesvis vid vårdnads-
utredningar och inom familjehemsverksamheten i samtal med familjehemsplacerade barn. Se
utförligare beskrivning Jonsson M & Sehlén G (1995): Barnet i centrum –Samtal med barn i
familjehem Östersunds kommun IFO.
11 Rättsenheten använder sig av ett strukturerat intervjuformulär utformat av Gunnel Sandblom
vid Familjerätten i Malmö. Formuläret används i enskilda samtal av utredande karaktär med
barn.
12 ”Gotlandsmodellen” menas här Visbys utredningar i utredningslägenhet.
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Sammanfattning

Av de sex projektorterna har Östermalm, Hagalund och Värmdö kate-
goriserats som integrerade organisationer och Filborna, Upplands Väs-
by och Visby som specialiserade organisationer. Som beskrivningarna
av de enskilda projektorterna visar, innebär emellertid en kategorise-
ring i specialiserad respektive integrerad inte detsamma som att samtli-
ga specialiserade eller samtliga integrerade verksamheter är identiska.
Dessutom visar beskrivningarna tydligt, att de specialiserade och inte-
grerade verksamheterna använder sig av olika konkreta arbetsmetoder.

Projektort Filborna Upplands Väsby Visby Östermalm Hagalund Värmdö

Organisation Specialisering Specialisering Specialisering Integrering Integrering Integrering

Lokala arbets- Utredning Lösningsorien- Utrednings- Korrekta Arbete Arbete
modeller. prioriteras. terat. lägenhet. utredningar. genom det genom det

Betoning av Mix av metoder Miljöterapi. professionel- informella
klientens & tekniker. Pedagogisk la/formella nätverket.
rättssäkerhet. Betonar klien- målsättn. nätverket. Hjälpa fam.
Barnperspektiv. tens eget ansvar. Korta & Vara mötes- finna stöd
Fattar ej beslut intensiva plats. utanför
om insatser. utredningar. Stötta myndigheten.

familjen.
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Visby Värmdö Östermalm Hagalund Upplands Filborna
Väsby

Antal socialarbetare 8 4 5 6 7 6

Kvinnor 8 3 5 6 4 6

Män 0 1 0 0 3 0

Genomsnittlig ålder 35 år 50 år 50 år 43 år 46 år 33 år

Genomsnittligt antal 10 år 19 år - 18 år 19 år 12 år
yrkesverksamma år
inom socialt arbete

Genomsnittligt antal 3,4 år 9,8 år 19,8 år 6,2 år 9,6 år 11,3 år
år med nuvarande
anställning

Utbildning 8 soc.ex 4 soc. ex 4 soc. ex, 6 soc. ex 7 soc. ex 6 soc. ex
1 fil.kand

Vidareutbildning 4 egen utb 3 egen 3 egen 3 egen 3 egen 2 egen
6 gemens. 4 gemens. 4 gemens. 5 gemens.
(1år utb (1,5 år utb (2 år utb (utv.psyk)
nätverk) nätverk) lösn.fok)

Socialarbetarna i studien

I studien ingick 36 socialarbetare, 32 kvinnor och fyra män. Medelål-
dern var 42 år. Sex socialarbetare hade arbetsledande ställning. Social-
arbetarna hade arbetat i genomsnitt 11 år inom socialt arbete med en
variation från cirka åtta till 20 år. Drygt 40 procent har arbetat tio år
eller mer i nuvarande tjänst. I Visby var genomsnittet 3,4 år i nuvarande
tjänst och Östermalm 19,8 år. 35 socialarbetare hade socionomexamen
och närmare hälften av dem hade vidareutbildning, antingen i form av
magisterexamen eller annan påbyggnadsutbildning i socialt behandling-
sarbete. Vidareutbildning i barn- och utredningskunskap hade tio av
socialarbetarna. Det förekom att enskilda socialarbetare hade vidareut-
bildningar i familjeterapi och psykoterapi. I fyra av verksamheterna hade
socialarbetarna följt gemensamma utbildningar inriktade mot nätverks-
arbete, utvecklingspsykologi eller lösningsfokuserat arbete. De gemen-
samma internutbildningarna sträckte sig i tid från en termin till två år. I
varje grupp ingår en arbetsledare.

Tabell 1. Socialarbetarna i studien, i de sex projektorterna. N = 36.
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Resultat

Att utreda eller förändra – attitydstudien

Diskussioner förs bland socialarbetare om utredningen enbart är ett in-
strument att söka information och dokumentera ett ärende eller om den
samtidigt är ett medel för att skapa kontakt och motivera för förändring.
Dessa diskussioner har bl.a. lett till utveckling av särskilda utrednings-
grupper, modeller (t.ex. lägenhetsutredning) och samtalstekniker.

Hessle m.fl. menar att utredningens grundkaraktär ska vara infor-
mationsinsamlande och ”för socialarbetare som både utreder, fattar be-
slut och ansvarar för att klienten får bistånd, kan det vara svårt att skilja
mellan utredningsfas och biståndsfas” (Hessle m.fl. i Anders-
son1996:127).

Ett av våra syften var att undersöka  socialarbetarnas inställning i
denna diskussion för att se om deras attityder till utredning, med avse-
ende på informationsinsamling respektive förändringsarbete, varierade
mellan och inom projektorterna. Vi ställde därför ett antal attitydfrågor
om detta. I denna framställning koncentrerar vi oss på några frågepar
som är relevanta för frågeställningen.

För att utröna om organisationsformen i integrerad och specialise-
rad inriktning också speglas i socialarbetarnas åsikter om rollen som
utredare, ställdes ett par påståenden om utredaren som enbart informa-
tionsinsamlare respektive som både informationsinsamlare och stöd-
person.

Tabell 2. Socialarbetarnas inställning till att den som utreder samti-
digt bör ge stöd och hjälp i specialiserade och integrerade
verksamheter.

Specialisering: Integrering: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Värmdö,
Väsby, Visby Östermalm

Den som utreder bör inte
samtidigt ge stöd och hjälp 10 00 10

Instämmer i båda 4 2 6

Det är viktigt att samma
socialarbetare både utreder
och ger stöd och hjälp 7 13 20

Antal 21 15 36
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Vi kan konstatera att organisationsformen samspelar någorlunda väl med
socialarbetarnas inställning. De som arbetar i en integrerad organisa-
tion anser i stort sett att den som utreder också bör ge stöd och hjälp.
Två personer vill dock lyfta fram informationsinsamlingen lite mer.
Nästan hälften av dem som arbetar specialiserat instämmer helt eller
delvis med påståendet att den som utreder inte samtidigt bör ge stöd
och hjälp. I Upplands Väsby har man en något mer positiv attityd till att
samma socialarbetare både utreder och ger stöd än i Filborna. En even-
tuell förklaring skulle kunna vara att i Upplands Väsby är specialise-
ringen mindre tydlig än i Filborna. I Upplands Väsby har den utredande
socialarbetaren ett kontinuerligt ansvar för klienten, med uppföljning,
beslut om nya insatser eller avskrivning. Kontakten kan bli långvarig
mellan klient och socialarbetare. Detta kan resultera i att kontakten inte
enbart upplevs som utredande av socialarbetaren utan också som stöd-
jande. Socialarbetarna i Visby är mer benägna att tycka att det är viktigt
att samma socialarbetare utreder och ger stöd och hjälp samtidigt. Det
kan förklaras av att Visby har en integrerad grundorganisation, men att
vi klassificerat verksamheten som specialiserad, eftersom de ärenden
som utreds i lägenhet uppfyller den definitionen. Socialarbetaren som
utreder i lägenheten kan också besluta om insatser parallellt.

För att utröna om socialarbetarnas syn på utredningsarbetet hänger
samman med organisationsformen fick de också ta ställning till ett par
påståenden om utredningens karaktär och syfte. Två par av påståenden
ställdes till socialarbetarna. De behandlade dels utredning som infor-
mationsinsamling respektive förändringsarbete och dels utredning som
beskrivning av faktiska förhållanden respektive verktyg för att skapa
förändring. Det är alltså två likartade motsatspar som ges, och svaren
kom också att bli likartade. Åsikten om att utredning är både informa-
tionsinsamling och förändringsarbete var framträdande hos socialarbe-
tarna. Majoriteten instämde i båda påståendena.

Påståendena om utredning som beskrivning av faktiska förhållan-
den respektive verktyg för att skapa förändring sammanfattas i tabell 3,
nästa sida.
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Tabell 3. Socialarbetarnas inställning till utredningsarbetets syfte;
En beskrivning av faktiska förhållanden eller ett verktyg för
att skapa förändring i specialiserade och integrerade
verksamheter.

Organisation: Specialisering: Integrering: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Väsby, Värmdö,
Visby Östermalm

Utredning är en ren beskrivning
av faktiska förhållanden 5 4 9

Utredning är både beskrivning och
verktyg för förändring 8 6 14

Utredning är ett verktyg för att
skapa förändring 8 4 12

21 14 35 13

Nästan hälften av socialarbetarna instämmer i båda alternativen, dvs.
att utredning både ska vara en beskrivning av faktiska förhållanden och
ett verktyg för att skapa förändring. Inte heller här tycks organisations-
formen ha någon betydelse för inställning. En dryg tredjedel av de spe-
cialiserade och en knapp tredjedel av de integrerade verksamheterna
ser utredningen som ett förändringsverktyg. Spridningen inom projekt-
orterna är stor.

Distinktionen mellan informationsprövande och ”förändrande” /nät-
verksfokuserande syften med utredningen, enligt Hessle m.fl.(1996),
återspeglas alltså inte hos socialarbetarna och verkar heller inte hänga
samman med om man arbetar specialiserat eller integrerat.

Tittar man däremot på de enskilda orterna kan man se vissa skillna-
der. Om vi lägger in den tabell vi använt för att sammanfatta projektor-
ternas organisering och arbetsmodeller, och även lägger till förekom-
sten av gemensam utbildning med attitydundersökningens resultat om
inställning till utredning, kan vi se intressanta skillnader mellan pro-
jektorterna.

13 Ett bortfall berodde på  att en socialarbetare i Värmdö instämde med båda påståendena dvs.
att utredning ska vara en ren beskrivning av faktiska förhållanden och verktyg för att skapa
förändring. Spridningen är stor i Värmdö.
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Vi kan konstatera att enligt dessa data verkar synen på om utredningen
ska vara förändrande eller beskrivande hänga samman mer med arbets-
modell och förekomsten av gemensam utbildning än med organisations-
form. De orter som förespråkar förändringsarbete, Upplands Väsby och
Visby, har gemensamma utbildningar i nätverksarbete, systemteori och
lösningsfokuserad korttidsterapi. I Hagalund som inte har någon ge-
mensam vidareutbildning verkar det lokala arbetssättet och ”verksam-
hetsidén” påverka deras ställningstaganden. Vi ser också att Östermalms
och Filbornas arbetssätt med betoning av rättsäkerhet och korrekt utför-
da utredningar sammanfaller med deras uppfattning att utredningen mer
är en ren beskrivning av faktiska förhållanden.

Kommentar
De data vi nu sett tyder på ett samband mellan organisationsform och
socialarbetarnas inställning till sin roll att enbart utreda eller att utreda
samtidigt med att ge stöd och hjälp. Det tyder på att dimensionen speci-
alisering – integrering, särskilt när den genomförs som organisations-

Organisation: Specialisering Integrering

Projektort: Filborna Upplands Väsby Visby Östermalm Hagalund Värmdö

Lokala Utredning Lösningsorien- Utrednings- Inga Arbeta Arbeta
arbetsmodeller: prioriteras. terat synsätt. lägenhet. uttalade genom det genom

Fattar ej beslut Mix av Miljöterapi. arbetssätt. professionel- informella
om insatser. metoder & Pedagogisk Korrekta la/ formella nätverket.
Betoning av tekniker. målsättn. utredningar. nätverket. Hjälpa fam.
klientens Betonar Korta & Vara finna stöd
rättssäkerhet. klientens eget intensiva mötesplats. utanför
Barnperspektiv. ansvar. utredningar. Stötta myndigheten.

familjen.

Gemensam Utv.psykologi. Lösningsfoku- Systemteori. – – System-teori.
utbildning: serad korttids- Nätverksutb. Nätverks-

terapi. utbildning.

Utredning skapa
förändring: X X X –14

Utredning en
 beskrivning: X X

14 Värmdö har stor spridning dvs. samtliga socialarbetare har sinsemellan  olika inställning.

Tabell 4. Orternas organisation, arbetsmodeller och gemensam utbildning samt
inställning till utredningsarbete.
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form, kan vara viktig för hur socialarbetarnas totala insatser kommer att
utformas.

Resultaten visar på svårigheten att urskilja tydliga skillnader mellan
t.ex. nätverksfokuserade och informationsprövande utredningsmodel-
ler (Hessle m.fl. 1996). Det verkar inte finnas någon motsättning för
många enskilda socialarbetare att använda utredningsprocessen i ett
förändringsarbete och att använda utredningen till informationsinsam-
ling. Utredningsmetoder som ingår i en nätverksfokuserande modell,
som t.ex. att mobilisera nätverket till lösningar verkar kunna kombine-
ras med de metoder som ingår i den informationsprövande utredningen,
där socialarbetaren ska vinnlägga sig om att beskriva faktiska förhål-
landen genom att samla in och kritiskt granska informationen. Tenden-
sen till att tycka både ock tyder snarare på att många socialarbetare inte
skiljer mellan utredning och insats, eventuellt med den konsekvensen
att tydligheten i utredningen blir svagare.

I alla projektorter fanns en intern spridning, vilket vi tolkar som att
det finns ett spelrum för individuella förhållningssätt, även om den oli-
ka organiseringen av arbetet i någon grad ser ut att skapa en viss ge-
mensam syn inom respektive projektort.

Att bedöma situationen – vinjettstudien

Resultaten av vinjettstudien presenteras i det följande, där de fyra vin-
jetterna inleder respektive avsnitt med analys av åtföljande ställningsta-
ganden.

Vinjett 1: Kontaktmamman ringer
”I mars ringer Lena Persson till dig. Sedan fyra månader är Lena
kontaktfamilj åt Sussi, fem år. Det var Sussis mamma, Mari, som
själv kontaktade socialarbetaren och bad om att få en kontaktfa-
milj. Mamman saknade vuxna kontakter för sig och Sussi och
hon behövde stöd i sin föräldraroll och avlastning. Sussis pappa
har missbruksproblem och Sussi träffar honom aldrig. Mari har
enskild vårdnad om Sussi. Far- och morföräldrarna bor på annat
håll och andra släktingar eller vänner som kan ställa upp finns
inte. Förutom Sussi har Mari en 16-årig son, Kurt boende hos
sig. Han har inte samma pappa som Sussi.

Lena berättar att Sussi ibland luktar illa, smuts och rök och
att kläderna ibland är smutsiga. Sist de träffades hade hon för
små gummistövlar som hon fick skavsår av. Sällan har hon till-
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räckligt med extrakläder med sig då hon ska sova över en helg.
Sussi är ibland mycket hungrig då hon kommer och Lena oroar
sig för om hon får tillräckligt med mat. Detta är Lenas första
uppdrag som kontaktfamilj och hon undrar om det är vanligt att
barnen har det på det här sättet eller om man ska oroa sig för
Sussi.”

Efter att ha fått denna information väntar de flesta socialarbetare med
att inleda utredning (25 av 36). Av de 7 socialarbetare som avvaktar
arbetar 6 på rättsenheten i Filborna. Samtliga socialarbetare där utgår
från att ärendet blir kvar på basenheten.

Tabell 5. Socialarbetarnas  bedömning  i vinjett 1. Specialiserade
och integrerade verksamheter.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Väsby, Värmdö,
Visby Östermalm

Avvaktar 6 1 7

Förhandsbedömer 9 9 18

Utreder med samtycke 6 5 11 15

Antal 21 15 36

Bortsett från Filborna, som organisatoriskt inte har fått ärendet än, finns
det inget mönster förankrat i organisationen om man vid den här tid-
punkten i förloppet avvaktar, förhandsbedömer eller utreder. Av alla de
30 socialarbetare för vilka ärendet är relevant vid denna tidpunkt inle-
der 29 antingen en förhandsbedömning eller en utredning. Några syste-
matiska variationer i bedömning mellan projektorterna går inte att fin-
na i denna fas, men några iakttagelser är värda att nämna. Av de fem
som inleder utredning i de integrerade verksamheterna finns tre i Öster-
malm. Där är man alltså snabb med att börja utreda och liknar i det
avseendet de mer specialiserade organisationerna, som också något of-
tare inleder utredning. I Östermalm betonas vikten av ett formellt juri-
diskt korrekt handlande. I Hagalund, där endast en av sex socialarbeta-
re inleder utredning betonas förtroende och närhet till klienten. Inom
varje projektort finns variationer, vilket kan tyda på att socialarbetarnas
personliga erfarenheter och värderingar styr tillvägagångssättet.

15 En socialarbetare definierar sina handlingar som en del i ett insatsarbete, där hon utgår från
att en utredning nyligen har gjorts. Vi redovisar det som en utredning, då de aktiviteter och
resonemang som förs inte skiljer sig från utredningsarbete.



34

Tabell 6. Socialarbetarnas förslag till insats/interventioner i vinjett
1. Specialiserade och integrerade verksamheter.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Upplands Väsby, Hagalund,
Visby Värmdö,

Östermalm

Hemma-hos-stöd 0 1 1

Familjerådslag 0 2 2

Nätverksmöten 1 0 1

Ingen insats,
antal soc. arb. 14 12 26

Ytterst få socialarbetare har i detta skede föreslagit någon direkt insats.
Familjerådslag och nätverksmöten, som föreslagits i tre fall kan vara
särskilda insatser, men också del av utredning. I denna svarsfördelning
ingår inte Filborna.

Förhandsbedömning
Förhandsbedömningen tycks, av de öppna svaren att döma, vara en min-
dre utredning där samtliga socialarbetare på något sätt agerar genom att
ta reda på mer.  Exempel på ett återkommande resonemang är att få
klarhet i vad informationen om Sussi står för (id21), att det kan finnas
skäl att uppmärksamma moderns omsorgsförmåga ( id1). I de flesta fall
gör man mer än vad som avses i en förhandsbedömning/granskning
enligt  Socialstyrelsens allmänna råd (1994:3).

Vilka kontaktas?

För majoriteten av socialarbetarna är kontaktmamman mest central. De
flesta ordnar ett gemensamt möte med mamman och kontaktmamman i
syfte att få till stånd ett samtal mellan dem där kontaktmamman får
tillfälle att redogöra för sin oro kring Sussis situation. Här söker social-
arbetaren klarhet i om det handlar om kontaktmammans osäkerhet i sin
uppgift eller om faktiska risker för flickan kan föreligga. De flesta avser
att själva delta i ett sådant samtal, medan några vill handleda och stötta
kontaktfamiljen att själv samtala med mamman, ibland tillsammans med
kontaktfamiljssekreterare.16 Att hänvisa kontaktfamiljen till familjerät-
ten för handledning är ytterligare ett alternativ som nämns. Socialarbe-

16 Vissa socialkontor hade inrättat speciella tjänster, kontaktfamiljssekreterare, som arbetade
med att rekrytera och handleda kontaktfamiljer.
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tarna uppmanar kontaktmamman att höra av sig och informera om nå-
gon förändring skett. Fem socialarbetare förhandsbedömer informatio-
nen utan att träffa mamman.

Förutom kontakt med kontaktmamman och mamman förekommer
också kontakter med kollegor, tidigare handläggare och kontaktfamiljs-
sekreteraren. Det händer också att ärendet diskuteras i grupphandled-
ning och att socialregistret och mammans akt undersöks. Ingen av soci-
alarbetarna tar i denna fas kontakt med det övriga offentliga nätverket
kring mamman, till exempel barnomsorgen eller barnavårdscentralen.
Det framkommer inte heller att Sussi eller hennes pappa informeras om
kontaktmammans samtal.

Mötena med mamman och hennes närmaste äger rum på olika sätt
och på olika platser. Exempelvis vill en socialarbetare eventuellt träffa
mamman och flickan tillsammans efter det gemensamma mötet med
kontaktmamman, en socialarbetare avser att göra ett hembesök och en
socialarbetare låter mamman bestämma vilka hon vill ta med sig i ett
möte med socialarbetaren.

Vi kan se en stor spridning i vad socialarbetarna gör i förhandsbe-
dömningen efter telefonsamtalet från kontaktmamman.

– Jag bedömer och pratar med Lena (kontaktmamman) och Mari
och tror på en förändring till det bättre. Bestämmer en tidsperiod
för avstämning (id15)

– Jag pratar med Lena tills jag fått information om hennes oro.
Om det sedan är OK för henne att prata med Mari samt ringa och
informera mig om hur det går. Jag gör en bedömning om informa-
tionen är allvarlig, hur mycket kan kontaktfamiljen göra själv? Om
situationen inte förändras efter uppgjord tid pratar jag givetvis med
Mari. Om Lena sedan märker en förändring låter jag saken vara.
Jag handleder Lena extra under denna period.” (Den svarandes egna
understrykningar) (id17)

– Sussis mamma får en möjlighet att vid första mötet efter att ha
fått info om Lenas anmälan … ta med sig far- och morföräldrar,
dagisfröken, vänner, grannar och andra viktiga för henne och Sussi
som kan intyga att Sussi har det bra och ej behöver ’utredas’ av
socialtjänsten. (id22)

– Jag ringer hem till mamman och berättar om en anmälan som
kommit in och ber att få komma hem och informera om detta. (id33)

– Skulle inte i första hand ta upp detta som en anmälan utan mer
se det som en del i en behandlingsinsats. Jag skulle träffa Lena och
Mari tillsammans och prata om det som är Lenas oro. Därefter be-
slut om eventuell insats. Samråda med kollega, arbetsledare eventu-
ellt ta upp vid behandlingskonferens (id36)
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Dokumenteras informationen?

Av de 18 socialarbetare som förhandsbedömer informationen informe-
rar 13 mamman om kontaktmammans oro. Av dessa journalför cirka
hälften (6) informationen. Två socialarbetare skickar en skriftlig kopia
på journalanteckningarna till mamman.

Av de fem socialarbetare som inte träffar mamman journalför två
informationen.

De som uppger att de gör minnesanteckningar sätter dem i en sär-
skild pärm eller slänger anteckningarna om förhandsbedömningen inte
leder vidare till utredning.

Vad ser man som problem?

De flesta socialarbetare synes vara öppna för att kontaktmammans osä-
kerhet kan vara skäl till samtalet och de vill undersöka vad informatio-
nen står för innan de börjar agera. Det gäller att få klarhet i om det
faktiskt är som hon säger ( id21). Jag vill träffa Lena personligen och få
mer detaljer (id11). Hennes oro för flickan ses som ett tecken på att hon
är i behov av stöd i sin uppgift, vilket också avspeglas i avsikten att ge
henne handledning.

Några ser förhandsbedömning som en bedömning av hur akuta upp-
gifterna om flickan är: Hur akut är det? (id6). De som menar att infor-
mationen är oroande menar att i förhandsbedömningen skulle man ta
reda på hur flickan mår: Hur ofta och hur länge har det pågått? Har det
skett en förändring i Sussis sätt att vara, glad/ledsen? (id9). Här ser
skillnaden mellan förhandsbedömning och utredning liten ut.

Utredning
I alla projektorter, förutom Filborna, börjar någon eller några att utreda,
totalt 11 av de 30 socialarbetarna. De som inleder utredning verkar se
informationen som en anmälan att utreda. De tar kontaktmammans oro
på allvar och vill direkt undersöka om mamman brister i omvårdnad
och om hon behöver mer stöd än vad en kontaktfamilj kan ge.

I Visby beslutar arbetsgruppen  om klienten ska utredas i utrednings-
lägenheten eller inte:

Göra i utredningslägenheten om den finns tillgänglig (id34). Jag
skulle kontakta mamman för ett hembesök eller att hon skulle komma
upp till socialförvaltningen. Vi skulle arbeta i utredningslägenheten
(id33).
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Vilka kontaktas?

Ett viktigt element i en utredning är att kontakter tas med barnets per-
sonliga och formella nätverk. Socialarbetarna sätter också direkt igång
med att träffa mamman, kontaktmamman och andra personer som an-
ses viktiga för att beskriva flickans situation, t.ex. övriga familjemed-
lemmar, myndighetspersoner och referenter som mamman uppgivit.17

De flesta som inleder utredning tar först kontakt med mamman: Sam-
tala med modern utifrån inkommande information… Jag kontaktar henne
på telefon eller per brev…Modern informeras om att vi för barnets skull
behöver få veta mer om familjens situation och att vi p.g.a. det behöver
ta vissa kontakter…Modern informeras om utredningsförfarandet och
får frågan om hon samtycker. (id2). Några tar därefter kontakt med kon-
taktmamman och flertalet (7) ordnar ett sammanträffande mellan kon-
taktmamman och mamman.

Fyra personer uppger att de vill träffa flickan. En socialarbetare vill
träffa mamman och flickan flera gånger tillsammans och därefter be-
sluta om en eventuell grundligare utredning.18  En annan träffar flickan
endast efter överenskommelse med mamman.

Fem socialarbetare kan tänka sig att ta kontakt med pappan, men två
skriver: Det beror på hans kondition (id12), om han skulle kontaktas,
eller Om Marie tillåter träffar jag Sussis pappa (id35). Eftersom mam-
man har ensam vårdnad om flickan, verkar den juridiska vårdnadsstatu-
sen avgöra hur mycket pappan dras in i utredningen. De flesta socialar-
betare menar att de informerar pappan endast om mamman godkänner
det, vilket kan vara ett tecken på insikt om att de rent formellt inte behö-
ver informera honom, men att de kanske vill göra det av etiska eller
behandlingsmässiga skäl.19

17 En socialarbetare förhandsbedömer, utreder och avslutar utredningen med en insats redan i
den första vinjetten. Hon vill ordna en gemensam träff med kontaktmamman och mamman,
träffa dagis, pappan och far- och morföräldrar. Sedan associerar socialarbetaren vidare och
lägger till egna  upplysningar (se metodavsnittet). Hon skriver att efter att ha fått all information
om flickans situation har hon bedömt att familjen behövde ytterligare stöd: ”att mamman
behöver praktiskt stöd i hemmet, att hon är uttröttad och nedstämd. Avsikten är att stödja
mamman och Sussi i hemmet, få bättre struktur.” (id4)
18 Grundlig utredning användes av socialarbetarna i Visby när de beslutade om att utreda i
utredningslägenhet.
19 Socialarbetarna verkar väl medvetna om vad som står i förvaltningslagen och Socialstyrel-
sens Allmänna råd. Enligt den förra har endast part i målet rätt till insyn (16§ och 17§). När det
gäller barn som utreds är vårdnadshavaren part: Föräldrar som inte är vårdnadshavare har som
regel inte någon motsvarande rätt till insyn i uppgifter som rör barnet och är som regel inte
heller part i ärenden rörande barnet.
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De flesta vill få mer information från mamman, kontaktmamman,
barnomsorgen och i några fall barnavårdscentralen, medan en mindre
andel vill träffa fler ur det personliga nätverket, till exempel Sussis far,
morföräldrar, brodern Kurt eller vänner till mamman.

På samtliga projektorter framhålls att klienten får bestämma var man
träffas. De flesta har dock det första mötet på socialkontoret.

Vem informeras formellt?

Samtliga socialarbetare utom en informerar mamman om utredningen
vid ett personligt sammanträffande, per telefon eller skriftligen. Den
som inte informerar mamman ser sitt agerande som en del i en pågåen-
de insats. Hon utgår ifrån att en utredning nyligen har gjorts. De flesta
socialarbetare menar att de helst vill informera om telefonsamtalet med
kontaktfamiljen genom att träffa och tala med mamman. En menar att
det är viktigt att informera flera gånger under utredningens gång.

I två fall informeras pappan formellt och muntligt om att en utred-
ning hade inletts. Att pappan kontaktas i utredningen innebär inte auto-
matiskt att han fortlöpande hålls informerad om själva utredningen.

Vad ser socialarbetaren som problem?

Skälen till att utreda är i huvudsak att socialarbetarna uppfattar infor-
mationen som tecken på flickans och mammans utsatthet och på brister
i barnets omvårdnad. Betoningen har olika styrka från flickan är van-
vårdad och uthungrad (id4) till modern har dåligt kontaktnät och frå-
getecken på hur barnen, speciellt dottern, får sina omsorgsbehov till-
fredställda (id2). Alla tar upp exempel på vad de uppfattar som vanvård
av flickan Sussi är smutsig och hungrig (id21), att flickan inte får sina
omsorgsbehov tillgodosedda (bristande hygien, frågetecken i mathåll-
ningen, klädvård m.m. (id2), brist på mat, skavsår, passiv rökning? En
bild av en mor med brister i föräldraförmågan och ett barn som riske-
rar att – eller redan  far illa (id8). Någon uppfattar att mamman saknar
inlevelseförmåga: barnet ej sett (id12), och en anser att Sussis grund-
läggande behov ej tillgodoses (id22).

Några av citaten tyder på att socialarbetarna har dragit snabba slut-
satser. Citaten ger indikationer på att socialarbetarna tolkar informatio-
nen på ett tidigt stadium, innan de har träffat mamman och flickan. Andra
reflekterar mer över situationen: Att få klarhet i om det faktiskt är så
(att Sussi verkar hungrig och smutsig vår anm) och i så fall beror på
annat än tillfälligheter eller olika värderingar hos L & M och vad M
kan göra åt saken med eller utan hjälp av andra  (id21).

På frågan om vems problem som är centrala svarar socialarbetarna



39

att det är flickan som är i fokus men att familjens/mammans situation
också måste belysas. Här finns inga större skillnader mellan socialarbe-
tarna. Men i praktiken har majoriteten fokus på mamman och hennes
brister dvs. mammans förutsättningar att tillgodose flickans behov be-
tonas.

Formuleringarna visade i övrigt också på olikheter i syftet med ut-
redningen, som informationsinsamling: att beskriva/ta reda på Sussis
behov, får Sussi mat, missbruk? och som förändringsinstrument: vad
som kan förändra/lösa problemen i dialog med de inblandade.

Kommentar
Handlingar som att träffa mamman och kontaktmamman och andra i
mammans nätverk liksom att läsa journaler och ta kontakt med kolle-
gor, kunde av socialarbetarna både rubriceras som förhandsbedömning
och utredning. De frågor vi ställde till socialarbetarna utgick ifrån att de
tydligt kunde svara på om de gjorde en förhandsbedömning, utredning
eller insats. Resultaten visar att de inte kunde svara på det entydiga sätt
vi antagit, eftersom samma handlingar definierades olika av socialarbe-
tarna.

Vi kan se att de som gör en förhandsbedömning betraktar kontakt-
mamman som mest central. Kontaktfamiljen kan alltså vara en kanal
för socialtjänsten att följa familjens utveckling utan att ta närmare kon-
takt med mamman. Genom att handleda kontaktmamman och försäkra
sig om att hon skulle höra av sig om oron kvarstod, kunde socialarbeta-
ren avstå från att utreda familjen utan att vara orolig för att något allvar-
ligt hände flickan.20

Barnets situation undersöks genom kontaktmamman och mamman.
Betoningen på mamman, hennes föräldrakompetens och sociala situa-
tion, kan förklaras av att socialarbetarnas värderingar och erfarenheter
samt bristande källkritik påverkar bedömningarna. Utbildning och yr-
keserfarenhet kan vara ytterligare en källa till olikheter i socialarbetar-
nas bedömningar.21  Tolkningen av kontaktmammans information på

20 I Gunvor Anderssons undersökning, 1992, ”Stöd och avlastning – Om insatsen kontaktper-
son/-familj ”, som bygger på intervjuer med personal inom socialtjänsten och kontaktfamiljer,
framkommer att kontaktfamiljen upplever sig stå närmare klienten än socialförvaltningen.
Farhågor om kontaktfamiljen som kontrollör och rapportör kunde inte bekräftas. (s. 54)
21 Socialarbetarna i studien har socionomexamen och lång erfarenhet i yrket och flera har egna
vidareutbildningar. Trots den till synes relativt homogena utbildnings- och yrkesbakgrunden hos
socialarbetarna skulle variationer i  yrkeserfarenhet och vidareutbildning kunna spela roll, likväl
som  tidpunkten för socionomexamen och vid vilken utbildningsort man studerat, för de
individuella variationer som förekommer. Detta har vi dock inte studerat.
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detta tidiga stadium kan antas påverka socialarbetarens bedömning av
både mamman och flickan när de sedan träffas. Motsatsen till detta, att
faktiskt skapa klarhet förekommer dock också.

Vinjett 2: Flickans pappa ringer
Lasse, Sussis pappa söker upp dig några veckor senare. Han be-
rättar att han nyligen avtjänat ett kortare fängelsestraff och att
han sökt upp Mari, sin fd sambo för att hälsa på Sussi. Mari och
Lasse har börjat gräla direkt om hennes sätt att ta hand om Sus-
si. Enligt Lasse är Mari arbetslös och ”drar bara runt”. Han är
säker på att Mari festar en hel del och att hon lämnar Sussi en-
sam när hon är ute med olika killar. Han tyckte att Sussi var
smutsig och det hade knappast funnits någon mat i kylskåpet när
han var där. Lasse har just nu ingenstans att bo utan bor runt hos
kompisar. Lasse ger intryck av att vara allvarligt bekymrad för
sitt barn och han är mycket arg på Mari. Han säger att han tän-
ker begära vårdnaden om Sussi.

Nu ställs socialarbetarna inför en ny situation och en ny person, Sussis
pappa Lasse. Flertalet socialarbetare (28) beslutar sig nu för att utreda
familjen och en person avslutar utredningen med en insats. Två för-
handsbedömer informationen och fem socialarbetare fortsätter att av-
vakta, varav fyra från Filborna. De utgår från att familjen fortsatt har
kontakt med basenheten. Den femte som avvaktar anser att hon känner
till Maris situation och att det räcker med att lyssna till vad pappan hade
att säga ”… om detta är första gången det händer (id17).

Tabell 7. Socialarbetarnas bedömningar i vinjett 2. Specialiserade
och integrerade verksamheter.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Väsby, Värmdö,
Visby Östermalm

Avvaktar 4 1 5

Förhandsbedömer 0 2 2

Utreder med samtycke 13 11 24

Utreder oavsett samtycke 4* 1 5

Antal 21 15 36

*Två av fyra utredningar inleds vid Filborna rättsenhet. Dessa har vi kategoriserat som
utredning oavsett samtycke då liknande förutsättningar råder med avseende på bristen på
samarbete mellan socialtjänst och klient i kombination med allvarlig oro för barnet.
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Om vi ser till hur organisationsformen påverkar bedömningarna har
socialarbetarna i de specialiserade verksamheterna en tendens till att i
högre grad inleda utredning. Det gäller inte Filborna, där majoriteten
fortfarande inte anser att det är ett ärende för dem. Samtliga socialarbe-
tare i Upplands Väsby och Visby utreder nu. Inom de integrerade verk-
samheterna är variationerna större.

I den första vinjetten resonerade de flesta i termer av stöd till kon-
taktmamman och familjen. Nu vänder flera socialarbetare och diskute-
rar i skyddstermer. I de specialiserade verksamheterna (här har Visby
räknats in) utreder samtliga familjen, varav två utreder oavsett sam-
tycke. I tabellen nedan sammanfattas socialarbetarnas ställningstagan-
den.

Tabell 8. Socialarbetarnas förslag till insats/interventioner i vinjett
2. Specialiserade och integrerade verksamheter. En social-
arbetare kan föreslå mer än en insats. Filborna ingår ej i
denna tabell.

Specialiserad Integrerad Antal
Upplands Väsby, Hagalund,
Visby Värmdö,

Östermalm

Barnplacering
med tvång 1 0 1

Barnplacering
frivillig 1 0 1

Missbruksutredning/
 mamman 1 0 1

Tät kontakt ma
+ Su/stödsamtal 0 1 1

Familjerådslag 0 2 2

Nätverksmöten 1 2 3

Annat 0 1 1

Antal insatser 4 6 10

Ingen insats,
antal soc. arb. 11 10 21

I tabellen framgår att det fortfarande är få insatser som nämns. Inte fler
än tio insatser har nämnts av socialarbetarna. Fem av tio insatser är
nätverksmöten och familjerådslag, vilka, som nämnts tidigare, kan vara
delar i en utredning. Det förekommer i Värmdö, Upplands Väsby och
Visby. Där mera ingripande insatser föreslagits är verksamheterna spe-
cialiserade. Med ”mer ingripande insatser” avses t.ex. placering av flick-
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an och utredning av mammans eventuella missbruk. Några reagerar di-
rekt på informationen med att diskutera olika insatser som att skydda
flickan genom placering. Andra insatser handlar om att stötta mamman
genom stödsamtal eller behandling av hennes missbruk.

Förhandsbedömning
De två som förhandsbedömer agerar på något olika sätt. Den ena ber
pappan att kontakta familjerätten för att få samarbetssamtal till stånd
med mamman och ber dessutom mammans handläggare att ordna ett
gemensamt samtal med föräldrarna. Den andra socialarbetaren vill ord-
na en gemensam träff med föräldrarna, men tar också en direkt kontakt
med mamman: Pratar med Mari själv om vad som händer om inget
förändras (id15).

Mamman och pappan kontaktas och den ena socialarbetaren gör min-
nesanteckningar.

Vad ser socialarbetaren som problem?

I det ena fallet blir socialarbetaren allvarligt bekymrad men avvaktar en
gemensam träff med föräldrarna. I det andra fallet svarar socialarbeta-
ren att än så satsar jag  på råd och stöd (familjerätt, familjerådgivning
(id19). I båda dessa fall ses problemet i huvudsak som att föräldrarna
inte kan samarbeta kring flickan. De betonar båda stödet till föräldrar-
na.

Utredning
Majoriteten av socialarbetarna (28) har nu inlett en utredning. Samtliga
socialarbetare i Upplands Väsby, Visby och Östermalm utreder, varav
tre personer tillämpar ”oavsett samtycke”22  (i Värmdö, Visby och Upp-
lands Väsby).

Vilka kontaktas?

De socialarbetare som utreder tar nu fler kontakter än tidigare, både
med det personliga nätverket och med myndighetspersoner. Kontakter
inom myndighetsnätverket som omnämns är kontaktmamma, barnom-
sorg och BVC. I Visby förekommer det att socialarbetare kontaktar skola,
alkoholrådgivning och BUP (psykiska barn- och ungdomsvården). I
Hagalund tas framförallt ytterligare kontakter med barnomsorgsperso-

22 När utredning oavsett samtycke används här, betyder det att socialarbetaren tänker genomföra
utredningen och ta de kontakter som anses nödvändiga även om mamman motsätter sig det.
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nal. Svar som att man kontaktar nätverket eller andra viktiga personer
förekommer, vilket inte säger något om det är vänner och släkt till mam-
man och dottern eller myndighetspersoner.

Inom det personliga nätverket nämns främst mamman, flickan, pap-
pan, mor- och farföräldrar samt mammans och pappans syskon i nämnd
ordning. Alla kontaktar mamman och alla socialarbetare utom en tar
kontakt med flickan. Ett par socialarbetare vill först ha mammans sam-
tycke till andra kontakter. Samtliga i Filborna, Visby, Upplands Väsby
och Värmdö tar kontakt med pappan. I Östermalm och Hagalund avstår
de flesta från kontakt med pappan. Drygt hälften av alla socialarbetare
(19) vill också ha kontakt med brodern Kurt. I Visby tar en socialarbe-
tare kontakt med Kurts pappa, vilket hon är ensam om.

Vem informeras om utredningen?

Alla socialarbetare informerar mammorna medan knappt hälften infor-
merar papporna om att en utredning startats. Även här vill flera social-
arbetare ha mammans medgivande för att informera pappan. I Värmdö
informerar samtliga båda föräldrarna. Det framkommer ingenstans att
flickan eller brodern informeras formellt om att en utredning inletts. I
Värmdö kan informationen ske vid familjerådslagen. Det kan förmodas
att barnen i det sammanhanget informeras.

Vad ser socialarbetaren som problem?

Mängden upplysningar anses i sig vara ett skäl till att nu utreda. Social-
arbetarna verkar göra bedömningen att pappans uppgifter styrker det
kontaktmamman har berättat: Nu är det fler som påpekar att Sussi inte
har det bra (id3).

Misstanken om att mamman missbrukar och pappans uppgifter om
flickan samt att föräldrarna är i konflikt är också skäl att inleda utred-
ning. De allra flesta socialarbetare bedömer nu situationen som allvar-
lig och att Sussis förhållanden måste utredas närmare:

Misstänkt missbruk hos modern. I tvisten som blossar upp mellan
modern och fadern kan Sussi också fara illa (id29).

Ta reda på om Sussi lämnas ensam och behöver skyddas (id35),
Marie är ute och festar och Sussi lämnas ensam, hon är smutsig och
kylskåpet tomt. Stämmer detta? (id32)

Den tolkning som socialarbetarna tidigare gjort om brister i mam-
mans omsorg får alltså bekräftelse genom pappans anmälan, menar de.
Få tar dock hans begäran om vårdnaden om barnet på allvar. Hans in-
formation ger snarare anledning för socialarbetarna att tala i termer av
att flickan behöver skydd:
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Vetskapen om Lasses missbruk och kriminalitet gör honom inte till
något idealiskt alternativ som vårdnadshavare om den frågan skulle
komma upp (id8).

Tar åter ställning till skyddsaspekten. Behövs en tillfällig placering
under utredningstiden? Vad är Maris inställning? Samtycke eller
LVU?(id6)

Mammans eventuella missbruk och hennes brister i omsorgen om
flickan leder till i huvudsak två resonemang, dels att mamman behöver
stöttas, dels att flickan behöver skydd.

De socialarbetare som fokuserar på stödet till mamman avser att ha
många kontakter med henne och betonar kontakternas nödvändighet
(stödsamtal). De som betonar riskerna för flickan uppger olika strate-
gier. Tre socialarbetare benämner utredningen ”oavsett samtycke” (i
Värmdö, Upplands Väsby och Visby) och två diskuterar placering av
flickan (i Visby och Upplands Väsby).

Då beslut tas om utredning ”oavsett samtycke” och i lägenhet, ges
föräldrarna mindre handlingsutrymme: Utredningen kan göras på en
neutral plats i en vanlig lägenhet. Det blir lättare att få med familjen
under alla samtal och det finns fyra veckor avsatt för att intensivt kunna
arbeta med enbart Sussis ärende (id32).

Vissa socialarbetare anser att det finns skäl att tro på uppgifterna
just för att det är pappan som lämnat dem:

Lasse kan också förutsättas känna till Mari – hennes liv. (id1) …Lasse
som känner Mari sedan tidigare ser antagligen en förändring (id3),
medan andra är mer betänksamma:

Lasses uppgifter styrker vad Lena har sagt. Samtidigt bör uppgifter-
na värderas utifrån att Lasse och Mari befinner sig i konflikt och att
han därför gärna plockar fram brister hos Mari. (id8)

Från att socialarbetarna i allmänna ordalag talat om att undersöka
Sussis situation och mammans omsorgsförmåga blir deras formuleringar
nu mer specifika men pekar också på många olika aspekter: Behöver
barnet skydd?, Behöver mamman behandling? Hur ska en placering
förhindras? Kan socialtjänsten stötta? Kan Mari och Lasse samarbe-
ta? Är Lasse, släkten, vänner en resurs? Kan vi hjälpa till med arbete
eller studier? Absolut träffa nätverket, bör vi ha familjerådslag?

Det är komplicerat för socialarbetarna att avgöra om mamman bris-
ter i sin föräldraroll. Var gränsen går för att konstatera bristande föräld-
rakapacitet är inte glasklar. I en intervjuundersökning med mammor
som varit aktuella för barnavårdsutredningar vid ett socialkontor i Stock-
holm (Sundell & Alldahl, 1993 ) kunde konstateras att vad som är nor-
malt föräldraagerande och vad som är omsorgssvikt handlar om grad-
skillnader snarare än två distinkt skilda företeelser.
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Likheter och skillnader mellan och inom projektorterna
De flesta socialarbetare bedömer situationen i denna vinjett som att flick-
ans situation är så allvarlig att den måste utredas. Projektorterna skiljer
sig emellertid åt med avseende på vilka som kommer att kontaktas i
utredningen, förhållandet till pappan, synen på att använda tvång och
själva syftet med utredningen. I Filborna anser fortfarande majoriteten
att basenheten ska arbeta vidare med familjen.

Värmdö och Visby tar i högre grad än andra projektorter fler kontak-
ter både med Sussis familj, med hennes släkt på mammans och pappans
sida och med myndighetspersoner. Hagalund, Östermalm och Upplands
Väsby tar däremot färre kontakter med Sussis familj, släkt och vänner.
Här framkommer ingen skillnad med avseende på specialisering och
integrering. Alla i Filborna, Visby och Värmdö tar kontakt med både
flickan och pappan, i ett par fall krävs mammans samtycke för att soci-
alarbetaren ska få träffa flickan. I Hagalund och Östermalm drar få so-
cialarbetare in pappan i utredningen. Enbart i Värmdö informeras alla
papporna.

Man kan ana skillnader i synen på tvång i socialtjänsten. Det är få
socialarbetare som utreder oavsett förälderns önskan, men i  Visby och
Upplands Väsby (specialiserade) är det fler som gör det och som också
diskuterar placering av flickan. I Hagalund betonas däremot stödet till
mamman och i Värmdö betonas nätverksmöten och familjerådslag.  Båda
dessa orter har en integrerad verksamhet.

Vi kan alltså konstatera skillnader mellan projektorterna i hur utred-
ningsarbetet bedrivs, men även interna variationer förekommer. Det
gäller framförallt i synen på pappan. Vissa socialarbetare anser att pap-
pan ska vara med i utredningen medan andra håller honom utanför. Pap-
pan informeras inte heller konsekvent om utredningen. Sussi och hen-
nes bror Kurt informeras inte formellt i något fall.

Kommentar
Det som först och främst kommer fram i denna vinjett är att mängden
av upplysningar från flera källor bidrar till att definiera problemet som
allvarligt. Det kan betyda att upplysningar som var för sig inte är så
avgörande, sammantagna blir tillskrivna stor vikt. Att så många social-
arbetare verkar ta upplysningarna för sanna, skulle kunna tyda på bris-
tande källkritik, men deras resonemang kan också ses som hypoteser
som de sedan prövar i sitt utredningsarbete.

Olikartade tillvägagångssätt i utredningsarbetet kan antas påverka
socialarbetarna i deras bedömningar av problembild och vilka insatser
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familjen är i behov av. En följd av detta kan bli att familjer med samma
problembild värderas olika och därmed får skilda typer av insatser.

Utredningen riktas i hög grad in på att ta reda på om mamman bris-
ter i omsorg om flickan. Dricker hon? Lämnar hon flickan ensam? Lik-
som i den föregående vinjetten är det mammans situation som i domi-
nerande grad kommenteras. Jämfört med den föregående vinjetten an-
ser dock fler att flickan behöver skyddas.

En betydelsefull skillnad, från föregående vinjett, är att det nu  finns
socialarbetare som kan tänka sig att utreda oavsett samtycke. Även om
det inte beslutas om omhändertagande innebär resonemangen att några
socialarbetare är beredda att utnyttja tvångsmöjligheter. Att det skiljer
sig mellan olika socialarbetare ger intryck av att det sociala arbetet med
barn som far illa kan ske med en viss slumpmässighet. Detta förtjänar
att uppmärksammas när det gäller ingripande, beslut och tvång. Men
man kan också se att organisationsformen samt en arbetsgrupp med
gemensam kunskapsbas och behandlingsideologi som i Visby, Värmdö
och Hagalund, får ett genomslag. Vi menar alltså att skillnader i arbets-
sätt är förankrat såväl i organisationsform, i arbetsmodell och i social-
arbetarnas värderingar. Man kan också se att det finns en större enighet
om tidpunkten för inledning av utredning i den specialiserade verksam-
heten jämfört med den större interna variationen i de integrerade verk-
samheterna.

Vinjett 3: Krogbesöket
Mari hävdar i samtal med dig, en vecka senare, att Lasse häm-
nas henne för att han är svartsjuk på att hon har ett eget liv och
att hon tidigare har hotat att polisanmäla honom för knarkaffä-
rer. Hon förnekar att hon har några problem med skötseln av
Sussi och vill inte ha någon hjälp eller inblandning av de sociala
myndigheterna. Hon har dåliga erfarenheter av det. Hon har i
tonåren vistats på ungdomshem och varit placerad i fosterhem
som liten. Att hon träffar killar och att hon är arbetslös är inget
som påverkar Sussi menar hon, tvärtom har hon mer tid för hen-
ne och Sussi behöver inte vara hela dagar på dagis numera. Vid
samtalet med Mari är Sussi närvarande i rummet men säger ing-
enting. Dagen därpå får du in en anmälan från polisen att Mari
har tagits om hand på en kvartersrestaurang och följts hem av
polisen kl. 23.00 föregående onsdag p.g.a. att hon varit berusad.
Tillsammans med henne var Sussi. Sussi var trött men verkade i
övrigt må bra.
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I och med denna händelse väljer samtliga (en är i insatsstadiet) socialar-
betare att utreda Sussis situation. Sju börjar först nu utreda, tre av dem
från integrerade verksamheter och fyra från Filborna.

Tabell 9. Socialarbetarnas bedömningar i vinjett 3. Specialiserade
och integrerade verksamheter.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Väsby Värmdö,
Visby Östermalm

Utreder med
samtycke 9 13 22

Utreder oavsett
samtycke 12 * 1 13

21 14 35 23

* Sex av tolv utredningar görs nu vid Filborna. Dessa har vi kategoriserat som utredning
oavsett samtycke då liknande förutsättningar råder med avseende på bristen på samarbete
mellan socialtjänst och klient i kombination med allvarlig oro för barnet.

Vi kan alltså ana en tendens till att utredningar inleds i ett senare skede
i de integrerade verksamheterna. Filborna har en specialiserad verk-
samhet där man i högre grad utreder ”utan samtycke”. Nu blir det tydli-
gare att benägenheten att överväga utredning oavsett samtycke alltså
kan vara organisatoriskt förankrad, såtillvida att specialiserade enheter
som har utredningen som viktigaste mål i högre grad än de integrerade
verksamheterna är redo att genomföra den oavsett samtycke.

Nedanstående tabell visar på skillnader i arten och antalet insatser
mellan specialiserade och integrerade verksamheter. Nu förekommer, i
förhållande till tidigare vinjetter, fler och mer varierade insatser.

23 En socialarbetare intensifierar insatserna i hemmet utan att utreda vidare.
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Tabell 10. Socialarbetarnas förslag till insats/interventioner i vinjett
3. Specialiserade och integrerade verksamheter. En social-
arbetare kan föreslå mer än en insats.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Upplands Väsby, Hagalund,
Visby Värmdö,

Östermalm

Barnplacering med tvång 2 0 2

Mor-barnplacering med tvång 1 0 1

Barnplacering frivillig 1 0 1

Mor-barnplacering frivillig 2 0 2

Missbruksutredning /beh mamman 5 4 9

Hemma hos/ stödperson Sussi 1 2 3

Tät kontakt ma + Su/stödsamtal 0 2 2

Familjerådslag 0 2 2

Bostadsförtur för pappan 0 1 1

Annat 1 0 1

Antal insatser 13 11 24

Ingen insats, antal soc.arb. 5 6 11

I detta skede har socialarbetarna beslutat om 23 insatser. Några insatser
har inte föreslagits från Filborna, eftersom de enbart utreder.

Nu resonerar än fler socialarbetare i termer av att flickan ska skyd-
das. Några (6) socialarbetare bedömer att flickan behöver placeras. Om
mamman inte går med på frivillig placering överväger några av dem (3)
att placera flickan mot mammans vilja (LVU). I ett fall krävs av mam-
man att hon deltar i missbruksbehandling i annat fall kommer flickan
att omhändertas:

Vi måste ta ställning till om Sussi behöver skydd. Detta måste ske
idag! (id35)

Gränsen är nådd, ett ingripande är nödvändigt. Utreda förutsätt-
ningarna för en placering (id6).

Skulle försöka få ett samtycke till jourplacering, om inte skulle jag
förmodligen behöva överväga ett omedelbart omhändertagande, LVU
(id37).

Den vanligast förekommande insatsen är missbruksutredning/behand-
ling vilket förekommer i alla projektorter förutom Filborna. Några so-
cialarbetare anser att mamman måste bevisa sin drogfrihet, alternativt
gå på behandling för sina alkoholproblem, för att flickan ska få bo kvar
hemma. Mammans alkoholproblem utgör för samtliga socialarbetare
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skäl att utreda och i vissa fall att omhänderta flickan. Polisanmälan om
mammans krogbesök väger tungt. Vissa av formuleringarna antyder att
utredningen nu handlar om att samla information till en LVU-utred-
ning: Nu finns det konkreta bevis på att Mari dricker och har barnet
med sig (id17). Det börjar finnas mycket att ta på. Hur får man Mari att
känna något slags förtroende? (id19).

Det som bör uppmärksammas är att insatsrepertoaren ser ut att vara
organisatoriskt förankrad. Bortsett från missbruksbehandling, som de
specialiserade och integrerade verksamheterna beslutar om i ungefär
lika hög grad, framträder klara skillnader vad gäller typen av insatser.
De specialiserade föreslår institutionslösningar och tvångsomhänder-
taganden. De integrerade föreslår skiftande lösningar i familjens miljö
(stödsamtal, hemma-hos, familjerådslag).

Utredning
Tonen skärps nu på alla projektorter och många resonerar i termer av att
flickan måste skyddas. Utredningen bedrivs med större frenesi än tidi-
gare. Flera socialarbetare vill undersöka familjens situation trots att
mamman inte önskar det. De anser att situationen nu är akut. Sju börjar
utreda ”oavsett samtycke”: Nu finns det konkreta bevis på att Mari drick-
er och har barnet med sig (id17). Något förenklat kan man säga att de
specialiserade verksamheterna, men också Östermalm, ser som sin pri-
mära uppgift att skydda flickan. Det gäller en dryg tredjedel av social-
arbetarna.

Utredningen görs tvingande: förhandsbedömer Sussis akutsituation,
utreder vidare oavsett samtycke i lägenheten (id37). Vid Filborna rätts-
enhet inleder socialarbetarna utredning: Börjar utreda då modern ne-
kar kontakt (id27). Insatser av olika karaktär förekommer. I sex fall
placeras flickan under utredningstiden och vid samtliga projektorter
föreslår några socialarbetare behandling av mammans alkoholproblem.
Andra förslag är att en stödperson utses för Sussi eller att flickan bor
tillfälligt hos kontaktmamman eller hos pappan. Förslag kommer också
på att flickan bör placeras under utredningstiden frivilligt eller med tvång
(LVU) och krav på att mamman bevisar att hon är drog/alkoholfri.

Hälften av socialarbetarna uppger ett stödjande syfte med utredning-
en, där de primärt koncentrerar sig på mamman och hennes problem
och försöker motivera henne för samtal och behandling. Förutom miss-
bruksbehandling av mamman förekommer stödsamtal och samspels-
observationer av mor och barn. Till den grupp som har ett stödjande
syfte med utredningen räknar vi även de som beslutar om nätverksmö-
ten och familjerådslag.
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En knapp tredjedel utreder utan att intervenera. I denna grupp finns
socialarbetare från både integrerade och specialiserade verksamheter.

Ur detta växer fram bilder, där det inte bara är skillnad mellan de
upplevda huvudmålen med utredningen; att skydda barnet eller att hjäl-
pa familjen till ett tryggare liv. Det finns också en skillnad med avseen-
de på vilket sätt man mer konkret säger sig vilja realisera dessa skilda
mål.

Vilka kontaktas?

Kontakterna med andra instanser både inom och utanför socialtjänsten
ökar. Det varierar fortfarande både inom och mellan projektorterna vil-
ka kontakter som tas. Vanligt förekommande kontakter i denna vinjett
är kontaktmamman, daghemmet och barnavårdscentralen. Fler social-
arbetare än tidigare tar kontakter med andra myndigheter, till exempel
polisen och ger andra institutioner i uppdrag att utföra delar av utred-
ningsarbetet samt att ge insatser under utredningen, till exempel barn-
och vuxenpsykiatrin. Andra delar av socialtjänsten får också uppdrag.
Det kan vara vuxensektioner, alkoholrådgivning, jourhem och familje-
center. Kontakt med privatpraktiserande psykologer nämns också. För-
utom att socialarbetarna samråder med sina kollegor och arbetsledare
anges kontakter med socialkonsulent och ordförande i nämnden (inför
ett omhändertagandebeslut). Handledning av en extern handledare och
så kallad direkthandledning där familjen skulle vara med är andra för-
slag.

De flesta kontaktar nu flickan (26), mamman och pappan (22). Samt-
liga socialarbetare i Filborna  kontaktar flickan. Hon kontaktas också
ofta av socialarbetarna i Visby, Upplands Väsby och Värmdö. Vi ser
således att de specialiserade verksamheterna (samt Värmdö) i högre
grad tar direkt kontakt med barnet. Familjens personliga nätverk dras
nu oftare in i utredningen genom familjerådslag.

Kurts pappa kontaktas av två socialarbetare i Värmdö och Visby.

Vem informeras formellt?

Mer än hälften har inte svarat på frågan om vem som formellt kontak-
tas, vilket kan bero på att de flesta är mitt inne i en utredning och förut-
sätter att vårdnadshavaren är medveten om det. Knappt hälften (16)
uppger att de informerar mamman  och två skriver att de också informe-
rar skriftligt då utredningen nu genomförs mot mammans vilja. Elva
socialarbetare informerar pappan. Ingen nämner att flickan eller bro-
dern informeras.



51

Vad ser socialarbetarna som problem?

Viktiga orossignaler är nu mammans bristande omsorgsförmåga, att hon
har alkoholproblem och att hon inte anses ha insikt i sina problem med
flickans skötsel:

Allvarliga signaler som klart säger att modern har bristande om-
sorgsförmåga (id5).

Nya informationen talar om för mig att mamman har kanske alko-
holproblem, hennes förnekanden säger att hon brister i insikten om det-
ta och insikten om att hennes dotter far illa  (id22).

En annan viktig orossignal är mammans bristande samarbetsvilja
dvs. att hon avvisar kontakt med socialtjänsten:

I det här läget skulle basen dragit ärendet för Rättsenheten, efter-
som modern avsäger sig kontakt med socialtjänsten och att det finns
allvarliga signaler om att Sussi kan fara illa i sin hemmiljö (id23).

Beskriver för Marie att hon inte har någon möjlighet att tacka nej
till en §50 utredning, om inte samverkan är möjlig vilket den inte ver-
kar, skulle jag försöka få ett samtycke till jourhemsplacering, om inte
skulle jag förmodligen behöva överväga ett omedelbart omhänderta-
gande LVU…(id37).

Mammans arbetslöshet och hennes bakgrund omnämns också som
orossignaler: Modern har själv haft en svår uppväxt, hon har kontakt
med en man som ev. är kriminell/ missbrukare, hon har en utsatt social
situation, hon ser inte till barnets behov (när hon tar med henne på
krogen) och hon är avvisande till kontakt med soc. (id5).

Det förekommer också resonemang som visar på viljan att få en för-
troendefull kontakt med mamman och där problemet mer beskrivs i
termer av familjens välfärd: Mari är rädd och försvarsinställd. Hur kan
jag få Mari att erkänna sina problem och mötas i ett mer ärligt samtal
(id13). Oron ökar, om man inte tidigare haft nätverksmöte, måste ett
sådant till nu (eller familjerådslag). Nu inleds utredning (id19).

Likheter och skillnader mellan och inom projektorterna
Det gemensamma för projektorterna i detta skede är den starka beto-
ningen av skyddet av flickan och inslag av tvång. Detta visar sig i att
utredningen genomförs oavsett samtycke,  genom krav på att mamman
tar emot behandling för sitt missbruk, att hon träffar socialarbetaren
regelbundet, att hon låter socialarbetaren träffa flickan regelbundet el-
ler att flickan tillbringar mer tid hos kontaktmamman.

Mellan projektorterna visar sig skillnaderna i socialarbetarnas val
att placera flickan eller att välja en annan typ av insats. Det finns också
skillnader med avseende på sättet att utreda. Några fortsätter att ta kon-
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takter utan att föreslå insatser (Filborna, Östermalm), medan andra ord-
nar sina möten med nätverket i form av familjerådslag (Värmdö). Fil-
borna föreslår inga insatser under själva utredningen, vilket inte behö-
ver betyda att familjen inte mottar olika former av insatser som basen-
heten där kan ha beslutat om.

Kommentar
I denna vinjett är enigheten stor att en utredning behövs. Däremot skif-
tar målsättningen med utredningen. En tredjedel resonerar i termer av
att flickan behöver skydd, medan de flesta betonar stödet till familjen.
Man kan trots det ana att skyddsaspekten generellt skärpts. Här syns en
förskjutning i socialarbetarnas syn på sitt arbete med familjen, från att i
första vinjetten främst se sin roll i familjen som ett stöd, till en ökad
betoning på att skydd av barnet från hemförhållandena och mammans
eventuellt bristande föräldrakompetens.

Mammans bristande samarbetsvilja, i kombination med upplysning-
arna om missbruk och vanvård av flickan, att hon är ensamstående, ar-
betslös och att hon tidigare haft ett förhållande med en missbrukare,
verkar vara  avgörande upplysningar för de socialarbetare som anser att
läget är så akut att flickan behöver placeras.

Krogbesöket är den utlösande händelsen som i några fall leder till
att flickan flyttas hemifrån eller att utredningen görs tvingande. Besö-
ket verkar tas som ett bevis för att mamman missbrukar, vilket tillsam-
mans med hennes bristande samarbetsvilja blir tillräckliga skäl för de
socialarbetare som ifrågasätter hennes föräldrakapacitet och går in med
tvång. Om man räknar in de socialarbetare som utreder ”oavsett sam-
tycke” innebär det att minst en socialarbetare vid varje projektort hand-
lar eller intervenerar mot mammans vilja. Många fortsätter ändå att ta
utredningskontakter utan att föreslå insatser vare sig för mamman eller
flickan, trots att de i sina formuleringar visar att de ser allvarligt på
familjens situation.

Skillnaderna i ställningstaganden mellan socialarbetarna är stora och
varierar mellan så ingripande interventioner som att omhänderta flick-
an och att ta in upplysningar och sträva mot  en förtroendefull kontakt
med mamman. Det senare till synes utan att reflektera över allvarliga
ingripanden. Återigen ger detta intryck av en avsaknad av en gemen-
sam professionell standard som kan vägleda i beslut om tvång och om-
händertagande.
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Vinjett 4: Mopedkörningen
Någon månad senare inkommer en anmälan från polisen till ung-
domsgruppen att Sussis bror Kurt, har kört moped berusad. Soci-
alarbetaren på ungdomsgruppen har tagit kontakt med Mari som
inte velat ha någon inblandning från socialtjänsten. Ungdoms-
gruppen har inte tagit några fler kontakter utan hänvisat mam-
man till en öppenvårdsmottagning för ungdomar med alkohol-
problem. Detta får du veta ytterligare några veckor senare.
När du kontaktar Mari vill hon inte träffa dig och hon vill inte att
du träffar Sussi eller hennes dagisfröken.

Socialarbetarnas strategier i utredningsarbetet blir nu mer komplext jäm-
fört med tidigare. För första gången får socialarbetarna information om
Kurts situation. I resultatredovisningen tar vi främst upp socialarbetar-
nas agerande i förhållande till Kurt.

Tabell 11. Socialarbetarnas bedömningar i vinjett 4 avseende Kurt.
Specialiserade och integrerade verksamheter.

Specialiserad: Integrerad: Antal
Filborna, Hagalund,
Upplands Väsby, Värmdö,
Visby Östermalm

Avvaktar 8 4 12

Utreder med
samtycke 7 8 15

Remitterar 5 3 8

Insats utan
föregående utredn. 0 1 1

Antal 20 16 36

Socialarbetarna har svarat knapphändigt på denna vinjett. Vad som fram-
går är att majoriteten (30) fortsätter att utreda Sussi på samma sätt som
under vinjett tre. Bilden är densamma men dras ut och skärps med fler
utredningar oavsett samtycke och omedelbara omhändertaganden av
flickan. Liksom i de tidigare vinjetterna utreder de specialiserade verk-
samheterna oftare med tvång jämfört med de integrerade.

Vi kommer nedan att föra ett resonemang hur man kan tolka frånva-
ron på kommentarer om Kurt, från socialarbetarnas sida.

Det är första gången socialarbetarna får information om Kurts situa-
tion och flertalet avstår från att själva agera när de får information om
polisanmälan på Kurt. De avvaktar eller remitterar honom till ungdoms-
gruppen:
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Respekterar att Mari vill vara ifred, Kurts agerande har tagits om
hand av ungdomssektionen (id17).

Att ungdomsgruppen bör delges den information som finns för att
det ska ge dem mer underlag för bedömning av Kurt (id1).

Knappt en tredjedel inleder själva utredning av Kurt, några tillsam-
mans med handläggare på ungdomsgruppen24 . Flertalet socialarbetare i
Visby inleder utredning av Kurt till skillnad från de övriga projektorter-
na. Detta kan förklaras av att ungdomsgruppen i Visby inte hade utred-
ningsansvar. Specialiseringen i utredningsarbetet påverkar alltså hur Kurt
tas om hand.

Mammans och Sussis situation utgör fortfarande enligt socialarbe-
tarna huvudproblemet i familjen. En socialarbetare som utreder båda
barnen resonerar: Att informationen om Kurt förstärker att Sussi lever i
nära kontakt med alkohol/missbruk vilket i sig gör att hon befinner sig
i en uppenbar riskzon. (id8). Incidenten med Kurt ses som ett symtom
på att familjen inte har det bra: Jag förstår att familjens problem har
ökat. Ringer Mari igen och pratar, försöker få henne att träffa mig, att
hon ej ska känna sig ’jagad’ eller hotad (id14).

I denna vinjettfas framgår att specialisering med avseende på mål-
grupper påverkar socialtjänstens bemötande av familjen. Samtliga en-
heter har ungdomsgrupper och dessa  ansvarar för tonåringen i famil-
jen. Alltså är Kurt inte ett ärende för barn- och familjeenheten. Det skulle
också kunna vara ett skäl till att man inte tidigare i högre grad har kon-
taktat Kurt i utredningsarbetet. Det finns inget administrativt tillväga-
gångssätt att införliva honom i arbetet med familjen. Här kan vi se att
målgruppsperspektivet påverkar socialarbetarnas fokus i familjen.

Trots att Kurt omnämns i den första vinjetten betraktas han inte som
en person med rätt att göra sin röst hörd. När så en anmälan kommer,
som handlar om Kurt, betraktas han inte heller då som en del av famil-
jen, utan som tillhörande en särskild målgrupp. Det förefaller som om
själva organisationen av arbetet leder till en avbruten helhetssyn på fa-
miljen. Här finns en administrativ gräns där barn över 13 års ålder ska
tas om hand av en annan enhet. Risken är stor att socialarbetaren inte
beaktar familjeperspektivet och att tonåringen i familjen kan hamna
mellan stolarna. Bristen på uppmärksamhet på Kurt skulle kunna jäm-
föras med fädernas skuggtillvaro. När socialarbetarna får informatio-
nen om Kurt i den sista vinjetten, ändrar de inte inriktning och fokus i
sitt arbete.

24 Alla projektorter hade särskilda ungdomsgrupper.
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Det verkar finnas en institutionell osäkerhet kring de stora barnen.
För dem som  uppmärksammar Kurt visar sig osäkerheten i de knapp-
händiga kommentarer som ges i hur man tänker gå tillväga. Osäkerhe-
ten visar sig också i att socialarbetarna vill ha extern handledning, di-
rekthandledning och kontakt med socialkonsulenten. Mycket verkar
överlåtas på ungdomsgruppen även om utredningsansvaret i vissa fall
tycks ligga på socialarbetarna enskilt eller gemensamt med ungdoms-
gruppen. Det framgår också bland dem som utreder Kurt, att valet lig-
ger på den enskilda socialarbetaren huruvida Kurt remitteras eller ut-
reds i familjegruppen. Det verkar som om lokala samarbetstraditioner
har ett visst inflytande på vad som sker, där exempelvis Värmdö och
Östermalm utreder Kurt i samarbete med ungdomsgruppen, medan Ha-
galund och Upplands Väsby inte har ungdomsgruppen som en tydlig
samarbetspartner. Det kan också bidra till att de interna skillnaderna
blir stora.
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Familjerna och organisationen

Utredningsprocessen kan beskrivas med bilder som visar vad som sker
med familjen men också med bilder som handlar om hur socialarbetar-
na föreställer sig att de skulle reagera och agera. I den tidigare redovis-
ningen har socialarbetarna gjort sina bedömningar. I det följande kapit-
let fokuserar vi därför på klienternas möten och kontakter med social-
tjänsten och relaterar dessa möten till organisationens form och inne-
håll. Utgångspunkten är dock fortfarande de vinjettsvar som socialar-
betarna givit.

Vi vill illustrera ett klientperspektiv genom att vi tänker oss Sussi
och hennes familj som 36 identiskt lika familjer. Hur varierar deras möten
och kontakter med socialarbetarna vid de olika projektorterna? Analysen
utgår från de frågeställningar som använts i vinjetterna:

• I vilket skede blir familjerna föremål för utredning?

• Vilka av familjemedlemmarna dras in i utredningen?

• Blir familjerna föremål för insatser under utredningens gång?

• Tvingas familjerna acceptera åtgärder mot sin vilja?

Familjernas möten med socialtjänsten
Om de fem identiskt lika familjerna som vi föreställer oss tillhör Öster-
malm skulle komma till var sin socialarbetare där skulle de alla utredas
i ett tidigt skede. Huruvida de skulle få insatser parallellt med utredning
eller ej varierar. Där har socialsekreterarna olika åsikter, liksom om vil-
ka insatser som anses lämpliga. Få insatser förekommer dock under
utredningens gång. Sussis behov av skydd betonas  men familjerna blir
i relativt låg grad föremål för tvång. En familj skulle utredas ”oavsett
samtycke” och en annan skulle bli föremål för diskussion om omhän-
dertagande enligt LVU.  En helt gemensam syn på tvång finns alltså
inte. Mamman kan räkna med den huvudsakliga uppmärksamheten från
socialarbetarna. Några av flickorna träffar sin socialarbetare enskilt och
de övriga får träffa socialarbetare vid hembesök. Papporna och Kurt
finns med mycket perifert.

De fyra familjer som vi föreställer oss bor i Värmdö blir föremål för
utredning i olika skeden, beroende på vilken socialarbetare de träffar.
Båda föräldrarna till Sussi och Kurt, annan släkt, vänner och
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myndighetsnätverk får träffa socialarbetarna i ett tidigt skede. Sussi
träffar socialarbetarna tillsammans med föräldrarna och inte enskilt. I
de möten som anordnas är Sussi närvarande endast om mamman ger
sitt tillstånd till det.

Relativt få familjer skulle få insatser under utredningens gång och,
om så sker, olika typ av insats. I utredning liksom i förhandsbedömning
får familjerna förslag om att delta i nätverksmöten och familjerådslag.
När en förhandsbedömning äger rum får mamman välja vilka hon vill
ha med sig, medan socialarbetaren styr i högre grad när en utredning
inleds. Familjerna blir i ringa grad föremål för tvång. Ingen Sussi blir
placerad i Värmdö. En familj kommer att utredas ”oavsett samtycke”. I
övrigt verkar det som om familjerna i samarbete med socialarbetare
och nätverket förutsätts komma fram till lösningar.

De sex Hagalundsfamiljerna kan förvänta sig följande: Det dröjer
innan de blir föremål för utredning vilket i de flesta fall sker först i den
tredje vinjetten. Mamman i familjerna möter socialarbetare som talar
om att skapa förtroende och som uttrycker sin vilja att samarbeta. Hon
får också träffa socialarbetaren flera gånger innan utredning inleds. Det
dröjer innan  Sussi  får träffa en socialarbetare, men alla utom en väljer
så småningom att träffa Sussi. Framförallt mammorna blir av alla
socialarbetare föreslagna olika stödinsatser. Det vanligast förekommande
är stödsamtal. Det föreslås oberoende av om utredning har inletts eller
ej. Flickan möts inte av några förslag till placering. Sussis pappa och
Kurt kontaktas mycket sporadiskt. Kurts pappa får inte i något fall träffa
en socialarbetare. Inga familjer blir föremål för tvångsåtgärder utom i
ett fall där utredning ”oavsett samtycke” inleds i vinjett tre. I den sista
vinjetten, när mamman inte vill ha fortsatt kontakt, avslutas utredningen,
men i några familjer blir hon uppringd av socialarbetaren med
erbjudanden om att träffas.

De sex familjerna i Filborna blir aktuella i våra vinjetter främst i den
tredje vinjetten, då socialarbetarna på rättsenheten anser att det är dags
för utredning. De kan tidigare ha fått stöd och hjälp vid en basenhet.
Sussis situation anses i samtliga fall vara så dålig i den tredje vinjetten
att det blir nödvändigt för rättsenheten att börja utreda henne. Efter detta
kan familjerna räkna med att bli granskade på likartade sätt. Inte någon
Sussi kommer att bli föremål för insatser, beslutade av rättsenheten,
under utredningens gång. Mamman och Sussi får ge information till
utredningen och dessutom lämnas information om familjerna från
basenheten, från andra myndigheter, från det personliga nätverket och
andra referenser. Mamman blir erbjuden att vara med vid alla möten
och också att ta del av all fortlöpande dokumentation. Alla Sussi får
träffa socialarbetare enskilt och tillsammans med sin mamma minst en
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gång och i några familjer flera gånger. Sussis pappa är med mycket
perifert. Kurt får inte träffa någon socialarbetare från rättsenheten utom
i en familj då han  kontaktas  under utredningen.

I Upplands Väsby blir de sju familjerna utredda i ett tidigt skede, det
kan de flesta räkna med.  Majoriteten av familjerna blir föremål för en
eller flera olika typer av insatser under utredningens gång. Variationer
finns emellertid och tre familjer får inga insatser. Sussis behov av skydd
betonas. Familjerna blir föremål för tvång i relativt hög grad. Fem
familjer utreds ”oavsett samtycke” och behovet av placering för Sussi
utreds i ett tidigt skede. I tre familjer övervägs omedelbara om-
händertaganden enligt LVU. Papporna får i samtliga fall träffa en
socialarbetare men bara ett par av dem blir informerade om utredningen.
Mamman och flickan  i några familjer får insatser under utredningens
gång. Här skiljer det sig alltså mellan socialarbetarna. I en familj har
vare sig mamman eller flickan träffat en socialarbetare när beslut om
utredning tas. Sussi får träffa socialarbetarna åtminstone en gång under
utredningen, men när i processen det sker varierar. Kurt uppmärksammas
och utreds i hälften av familjerna i sista vinjetten

Åtta familjer boende i Visby blir utredda i ett tidigt skede och det
sker i en utredningslägenhet. Utredningen i lägenhet innebär för
familjerna en relativt likartad process. Mamman och flickan får träffa
ett par socialarbetare kontinuerligt under en längre period. Flickans
nätverk, både på mammans och pappans sida, träffar i de flesta fall
socialarbetarna. Andra myndighetspersoner kontaktas också. Mamman
i några familjer får möjlighet att bestämma om socialarbetaren ska få
träffa flickan och pappan tillsammans med henne. I drygt hälften av
familjerna får Sussi eller mamman insatser under utredningens gång.
Sussi kan placeras enskilt eller tillsammans med mamman i jourhem.
Mamman kan också få förslag till eller bli föreskriven missbruks-
behandling. Familjerna blir i relativt hög grad föremål för tvång men
det varierar på vilket sätt  tvånget tar sig uttryck.  Bara att utredas i
lägenhet innebär ett visst tvång för familjerna, men dessutom läggs i tre
familjer till ”oavsett samtycke” och tre Sussi omhändertas enligt LVU.
Kurt blir i de flesta familjer kontaktad och utredd i sista vinjetten.

Om delaktighet
Socialtjänsten ska värna om att familjer och barn har inflytande på det
som sker med dem. Så vitt möjligt ska utredning och insatser ske i sam-
arbete med familjen. Detta återfinns i några av socialtjänstlagens para-
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grafer25. I det följande vill vi peka på familjens möjligheter att delta i
utredningen, möjligheten att göra sig hörd och kunna påverka.

Mamman
Flera forskare konstaterar att barns situation  knyts upp till moderns
förhållanden (Kristinsdottir,1988, Egelund,1997). Hollander A (1985,
s. 232) visar också att avgörande för om barn anses i behov av att sepa-
reras från hemmet och föräldrarna är brister främst hos modern. Resul-
taten i vår studie bekräftar detta.

I den första vinjetten varierar informationsgraden till modern, och
vilken möjlighet hon har att bemöta kontaktmammans påpekanden. I
de flesta fall blir hon informerad i ett möte med socialarbetaren och
kontaktmamman. Det förekommer dock att hon inte informeras alls, då
vissa socialarbetare gör en första bedömning genom att gå igenom akten,
tala med kontaktmamman och med tidigare handläggare.

Vissa socialarbetare journalför informationen, andra inte. I några få
fall informeras mamman brevledes om det som kontaktmamman
framfört. Det innebär att beroende på var modern bor och vilken
socialarbetare hon tilldelas kan uppgifter om hennes föräldraskap
antingen finnas i en akt, utan hennes vetskap, eller inte alls nedtecknade.

Alla mammor kontaktas när socialarbetarna väl beslutat sig för att
börja utreda familjens förhållanden. På vilket sätt utredningen ska gå
till verkar dock mamman inte ha något större inflytande över. Hon får
visserligen i samtliga fall uppge referenspersoner, som hon vill att
socialarbetaren ska tala med, men utredningssätt väljer socialarbetaren.
Det varierar i hur hög grad och på vilket sätt mamman får information
om vad som har sagts i olika möten mellan socialarbetaren och de
personer som lämnar upplysningar om mamman och flickan. Här betonar
vissa socialarbetare vikten av öppenhet. Mamman kan till exempel
erbjudas vara med på alla möten, eller få allt nedskrivet och skickat till
sig (Värmdö och Filborna). När mammans samarbetsförmåga betvivlas,
reduceras hennes möjligheter att påverka. Att inte vilja samarbeta är ett
viktigt skäl för ingripanden. Det är också i detta skede som tvånget förs
in. När väl placering enligt LVU övervägs,  finns små möjligheter att

25 SoL 1 §. ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagan-
de i samhällslivet.. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande-
rätt och integritet”, 9 § ... När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning, så långt det är
möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.
12 § ... i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver...”.
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påverka. Dessa resultat bekräftas av andra studier. Gunvor Andersson
visar (1984, 1988, 1995) att socialsekreterarnas bedömning av mödrarnas
insikt i sina problem, viljan till förbättring och viljan att samarbeta med
myndigheten och i någon mån om fadern bedömdes ha resurser att utöva
sitt föräldraskap, har ett starkt samband med vilka barn som placeras.

I något avseende har dock modern ett visst inflytande, då hon kan
vägra låta socialarbetaren träffa flickan enskilt. Enligt majoriteten av
socialarbetarna har mamman rätt att vägra pappan information om
utredningen.

Pappan
Vi kan se i vår studie att pappan har en perifer roll och ringa inflytande,
vilket också har konstaterats i tidigare forskning (Håkansson & Stav-
ne,1983, Packman,1986, Wåhlander,1994, Vinnerljung, 1996). Flick-
ans pappa blir vanligtvis inte informerad om att en utredning inletts,
vilket har att göra med den juridiska vårdnadsstatusen, som innebär att
den som inte har vårdnaden inte är part. Enstaka socialarbetare hänvisar
dock till pappans föräldraansvar som skäl för att informera honom och
de låter modern avgöra om han ska informeras. Istället för att göra pap-
pan delaktig i utredningen blir han oftare en av många som lämnar upp-
lysningar till socialarbetaren om flickan och mamman. Kurts pappa
hamnar ännu mer i skymundan.

Sussi – barnperspektiv
Under senare år har barnets ställning i samhället uppmärksammats och
Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och infört ändringar i
Socialtjänstlagen som ska lyfta fram barns intressen.

Barnperspektiv är inget entydigt begrepp. Tiller (1991) menar att
barnperspektiv utgår från hur världen ser ut för barnet och Pramling
(1989) skriver att det gäller för den vuxna att försöka gå in i barnens
värld och se tillvaron med deras ögon. Andersson & Hollander (1996)
betonar att det är viktigt att barnavården försöker se problem ur barnets
synvinkel, men att praxis utvisar att barns vilja, önskningar och
uppfattningar mer sällan klarläggs. De refererar till T Kjörholt (1991)
som pekar på att många barnperspektiv är vuxenkonstruktioner. Egelund
(1997) refererar till Rasmusson (1994) som menar att de vuxnas
perspektiv på barn kan betyda en vuxens definition av vad som är bäst
för barnet. Qvortrup (1987) och Sgritta (1993) vill betrakta barnen som
en minoritetsgrupp, vars egna perspektiv måste betonas. Egelund
uppfattar emellertid diskussionerna om barns perspektiv som uttryck
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för en reell kulturell utveckling och menar att uppmärksamheten på barns
perspektiv är ett uttryck för en önskan att skapa större ömsesidighet i
relationen till barn och en vilja att ta barns bidrag i samhällslivet på
allvar.

Även om Sussi har en viss position i utredningen är det påfallande
att socialarbetarna koncentrerar sina kommentarer kring mammans
föräldrakompetens, hennes sociala situation och andras utsagor om
henne. Till skillnad från tidigare studier som visar att socialarbetarna
ofta inte träffar barnet (Wåhlander 1994, Sundell & Humlesjö 1996)
kan vi i vår studie konstatera att nästan alla socialarbetare föreställer
sig att de kommer att träffa barnet. Det är dock skillnad på hur snabbt,
på vilket sätt och hur mycket. Kontakten mellan socialarbetaren och
barnet visar sig vara relativt ytlig. Den uppges inte heller vara avgörande
för socialarbetarens beslut om en utredning ska inledas och i enskilda
fall inte heller avgörande för beslut om omhändertagande.

Vi kan se att beroende på organisation och arbetsmodell blir barnet
mer eller mindre synligt. I de specialiserade organisationerna, där
utredningsarbetet urskiljts, betonas skyddet av barnet. Stor vikt läggs
vid att träffa barnet enskilt och barnet lyfts fram i dokumentationen
(Visby och Filborna). Här skiljer det sig dock mellan socialarbetarna.
Olika principer framkommer för hur socialarbetarna träffar barnet och
var man i huvudsak hämtar sina upplysningar ifrån. En gemensam
utbildning med fokusering på barnets situation kan tänkas göra barnet
mer synligt.

Kurt
I reaktionerna på vinjetterna framstår att syskon, i detta fall en tonåring,
inte självklart ingår i arbetet med familjen. Det betyder också att hans
röst inte blir hörd. I detta fall kan hans ålder vara en bidragande orsak.
Kanske är tonåringar en lägre prioriterad grupp än yngre barn. Socialar-
betarna verkar inte bedöma riskerna för Kurt som lika stora som för
Sussi. Det kan också ha att göra med en institutionell osäkerhet kring
tonåringar. Socialarbetare och förvaltningar har i sin organisation över-
låtit ansvaret för tonåringar på ungdomsgrupper. Hur arbetet sedan be-
drivs inom de grupperna har inte denna studie fokuserat.

Kommentar
Sammanfattningsvis kan sägas att de demokratiska intentioner som finns
får genomslag med olika styrka och variation. Våra resultat överens-
stämmer därmed med bland annat en intervjustudie med föräldrar om
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deras erfarenheter av utredningar enligt 50 § (Hemborg, 1998). Den
studien visar att föräldrarna upplevde utredningssituationen som hot-
full och tvångsmässig. De förmedlade känslor av att inte bli förstådda
eller tagna på allvar. Att kunna innefatta både barn och vuxna i ett kli-
entperspektiv menar Hemborg är viktigt och att inte fastna i att ett vux-
en- respektive barnperspektiv står i motsatsförhållande till varandra.
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Klienten i organisationen

Handläggning av klienten samt organisationsform enligt specialiserad
respektive integrerad inriktning kan sammanfattas i ett par idealtyper:

Specialiserad Integrerad
• tendens till tidigare utredning • tendens till senare utredning
• större benägenhet till tvång • mindre benägenhet till tvång
• mer ingripande insatser • mindre ingripande insatser
• institutionslösningar • miljölösningar
• något tydligare barnperspektiv • mindre tydligt barnperspektiv

i den meningen att barnet involveras

Om vi ser på de sex projektorterna som mer eller mindre tydliga exem-
pel på organisationsform, så har vi på den ena extremen Upplands Väs-
by som betonar skydds- och kontrollaspekten och börjar utreda tidigt.
Fler familjer jämfört med i de andra projektorterna blir föremål för ut-
redning mot sin vilja och Sussi blir placerad i större omfattning här
jämfört med i de andra projektorterna.

Hagalund kan ses som den andra extremen där familjerna träffar
socialarbetarna under en lång period innan en formell utredning
övervägs. Familjen  erbjuds en frivillig kontakt och stödsamtal.26

I Hagalund lägger socialarbetaren ner utredningen  när inte mamman
vill ha vidare kontakt eller fortsätter att på olika sätt försöka nå
mamman27.

I Östermalm betonas skyddsaspekten och socialarbetarna börjar
utreda i ett tidigt skede. Tvånget är relativt svagt, men både frivilliga
insatser och interventioner med tvång förekommer, vilket ger dem en
slags mellanställning.

I Visby använder sig inte alla av möjligheten att använda tvång eller
placering. Samtliga använder utredningslägenheten. Att så pass många

26 Strategin att inta en positiv hållning för att få möjlighet att komma familjen nära och därmed
en möjlighet att undersöka benämner Christiansen, Ö (1997) och Dingwall, Eekelar & Murray
(1983) som optimistregeln (The rule of optimism) vilken innebär en outtalad kompromiss med
familjen att socialarbetaren för att komma nära familjen tolkar allt till det bästa för att reducera
utredningsarbetets obehag.
27 I en studie av Kjölsröd (1994) hävdar han att tillitsdimensionen spelar en väsentlig roll i
socialarbetarens beslutsunderlag, därför att varken lag eller yrkeskunskap ger fältet tillräckliga
redskap för att hantera den osäkerhet de står inför.
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socialarbetare placerar flickan och mamman pga. skyddsaspekten kan
synas märkligt då själva utredningssättet har ett stort mått av kontroll
inbyggt i sig. En förklaring kan vara att socialarbetarna i sina reaktioner
på vinjetterna inte enbart refererat till att utredningen genomförs i
lägenheten, utan också i ordinarie handläggning. Då skulle i så fall en
slutsats kunna bli att tillgång till utredningslägenheten blir avgörande
för om Sussi får bo kvar hemma eller ej.

Viktigt att notera är att det i de mer ”tvångsbenägna” projektorterna
finns socialarbetare som enbart utreder utan att föreslå insatser vare sig
frivilliga eller med tvång. Vi kan alltså konstatera att även om gemen-
samma drag kan urskiljas, finns inga gemensamma professionella
standarder som omfattas av alla.

Kommentar
Socialtjänstlagen betonar frivillighet och i de integrerade verksamhet-
erna  prioriteras i huvudsak frivilligheten, ibland med den konsekven-
sen i vår studie att kontakten avbryts när mamman inte vill ha kontakt.
På i huvudsak de specialiserade projektorterna, är man mer tvångsbe-
nägen. Här förs resonemang att skyddet för barnet måste prioriteras och
utredning mot förälderns vilja inleds.

Konsekvenserna för familjerna av de olika arbetssätten blir tydliga
och märkbara, när tvånget ställs i fokus. Skilda synsätt på användning
av tvång kan i sin yttersta konsekvens betyda att barn i familjer med
samma problembild i en kommun omhändertas med tvång och i en annan
mister kontakten med socialtjänsten, för att modern inte vill delta i
utredningen. Det ligger i decentraliseringen av svensk socialpolitik att
man ska finna lösningar som grundas på lokala preferenser och resurser.
Det innebär att man kan förvänta sig en viss variation i insatsrepertoar,
behandlingsideologi m.m. Vad gäller så ingripande medel som tvång,
kan man emellertid diskutera det rimliga i att så stora skillnader, som de
som framträder i vår studie, förekommer.

Vår studie har visat att det förekommer variationer i socialarbetarnas
resonemang om tvång under en utredning. Vi kan se hur olika social-
arbetarna handskas med socialtjänstens krav på att barn som riskerar att
fara illa ska utredas, erbjudas hjälp och skyddas samt med åläggandet
att så långt det går, arbeta tillsammans med familjen. Variationerna har
kunnat hänföras dels till organisation, dels till de värderingar som råder
på arbetsplatsen och dels till individuella ställningstaganden.28

28 Man kan anta att socialarbetarnas individuella ställningstaganden grundas på en blandning av
den kunskap man fått genom utbildning och yrkeserfarenhet och av personliga värderingar och
erfarenheter.
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Socialarbetarna

Att socialtjänstlagen formulerats som en ramlag lämnar i hög grad över
bedömningsansvaret på den enskilda socialarbetaren (Claezon 1987).
Socialarbetarens uppgift är att handla för barnets bästa och samtidigt
undvika onödiga intrång i den privata sfären. För att utöva sitt yrke har
socialarbetaren begränsad hjälp av lagen, regelverken. Lagen precise-
rar inte hur den nödvändiga professionella tolkningen ska göras. Veten-
skapen är oenig och bristfällig om vad som skadar barn och det är också
ett kunskapsfält där det finns få utprövade metoder och instrument. Man
kan utrycka det så, att socialarbetaren inte har så många verktyg som
skulle behövas på ett så komplicerat och viktigt område som i det soci-
ala arbetet med barn.

Håkansson & Stavne,(1983) uttrycker det så här: ”Socialarbetarna
’löser’ problemet som man löste den gordiska knuten. De ställer de omöj-
liga kraven åt sidan och förblir människor, subjektiva i arbetets inled-
ningsskede, subjektiva under den fortsatta handläggningen” (a a. s. 74).
Egelund (1997) menar att personliga värderingar och befästande av för-
domar som finns ute i samhället på så sätt får stort utrymme i de be-
dömningar som ska göras av barnets situation och utvecklingsmöj-
ligheter. ”Praktiken måste ändå handla oavsett om bedömningsgrund-
erna är oklara och vetenskapen osäker och oenig. Sunt förnuft och all-
männa normativa föreställningar som många människor i samhället de-
lar om hur föräldrar bör sätta gränser för sina barn, hur mödrar bör vara,
hur ett hem ska se ut, hur ett barn bör uppföra sig i olika åldrar, vad som
kort sagt är normalt ordentligt familjeliv, kan bli måttstocken för, om
barn har behov av beskydd, framför vetenskaplig reflektion, som refe-
rerar till det enskilda barnets konkreta situation.”( a.a  s. 110).

Sociologen Lipsky (1980) myntade begreppet ”streetlevel bureau-
crats”, lägre tjänstemän i offentlig tjänst som socialarbetare, lärare och
poliser och han hävdar att politiker och centrala myndigheter överlåter
till dessa tjänstemän att realisera mål som är vaga, tvetydiga och inte
sällan motstridiga. De får representera länken mellan samhället och in-
dividen. Det mått av självständighet som dessa yrkeskategorier har, att
göra självständiga bedömningar i kombination med bristen på verktyg,
leder till variationer. Detta är i sig inget att förvånas över. Utifrån detta
ofrånkomliga faktum blir det viktigt att undersöka vilka slags variatio-
ner som är försvarbara och acceptabla ur ett medborgar/klientperspek-
tiv.
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Betydelsen av enhetliga begrepp

Resultaten i denna studie visar bland annat att i praktiken saknar social-
arbetarna en gemensam begreppslig bas. Även om socialarbetarna ut-
för vissa likartade handlingar så innebär inte detta att det finns en sam-
stämmighet i hur de rubricerar eller benämner dessa handlingar. Vanli-
ga begrepp som används i praxis är förhandsbedömning, utredning,
grundlig utredning, utredning oavsett samtycke, beslut, insats och åt-
gärd.

Ruth Wächter (1998) menar att begrepp saknas för den samman-
blandning av socialbyråuppgifter som kräver formaliserad handlägg-
ning och som kräver behandlingsmässiga kontakter eller liknande. Att
samtidigt bedriva professionellt socialt arbete och upprätthålla ett oan-
tastligt utrednings- och handläggningsförfarande är omöjligt, enligt
Wächter, då båda kräver kompetens men helt motsatta förhållningssätt,
som ingen kan iaktta samtidigt utan att förlora trovärdigheten29. Vår
studie kan bekräfta detta. Vi kommer i det följande att gå igenom ett
antal centrala termer och hur de används.

Förhandsbedömning
Förhandsbedömning ges olika innebörd och det tycks oklart var grän-
serna går för vad som betraktas som förhandsbedömning respektive ut-
redning. Att genomföra en förhandsbedömning kan innebära allt från
att ha en enkel kontakt med kontaktmamman till att träffa mamman,
kontaktfamiljen och eventuellt andra som mamman vill ha med sig till
ett möte med socialarbetaren. Det kan också innebära att socialarbeta-
ren kontaktar kollegor och kontaktmamma samt går igenom akten. För-
handsbedömning har i några fall karaktären av utredning, men utan att
detta tillkännages och utan de formella regler, som ska följas i en utred-
ning.

Utredning
Socialarbetarna i studien ger utredningen olika innebörd genom att be-
nämna den på olika sätt. Att ”inleda en §50-utredning” visar på att soci-
alarbetaren ser situationen som allvarlig. Genom att benämna utred-
ningen ”utredning oavsett samtycke” talar socialarbetaren om att utred-

29 Professionellt socialt arbete ska underkastas professionella, inte administrativa krav och
kontroller och ska inte handla om tilldelning av materiella resurser, myndighetsutövning eller
tvång. Barnavårdsutredningsarbetet kräver professionalitet men underordnas administration och
judiciella krav, enligt Wächter.
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ningen kommer att genomföras mot föräldrarnas vilja. I Visby används
”grundlig utredning” för att benämna utredning, genomförd i utrednings-
lägenhet.

Vår studie visar att även ett formellt begrepp som utredning, där det
faktiskt finns riktlinjer för vad den ska innehålla, får olika innehåll och
användning. Den visar också att tröskeln är mer eller mindre hög för att
sätta igång denna formella procedur. De skilda benämningarna visar på
socialarbetarnas behov av att visa på nyanser i sina arbetsuppgifter. De
kan ha med allvarlighetsgrad att göra, som t.ex. utredningar i familjer
med en komplicerad problematik, där anmälningar initierar utredning-
en (grundlig utredning) vilka skiljer sig från en utredning där föräldern
själv söker hjälp eller där socialarbetaren bedömer problematiken som
mindre allvarlig. De skilda benämningarna kan också visa på olika be-
hov av att demonstrera vem som bestämmer. Den slags officiella for-
malisering som det innebär att meddela klienten att en utredning inletts
kan innebära att klienten inser att ’nu är det allvar’ liksom de slags inof-
ficiella formaliseringar, som termerna grundlig utredning eller utred-
ning ”oavsett samtycke” uttrycker.

Insats
Ord som insats och åtgärd är inte okomplicerade. Flera av socialarbe-
tarna menar att insatser som görs mot föräldrars vilja ska rubriceras
som åtgärd medan insatser är frivilliga. Insats och beslut likställs i ett
fall och utredning benämns i flera fall som en insats, som när utredning-
en ska göras av en annan myndighet, till exempel vid missbruk. I stu-
dien föreslås insatser som faktiskt innebär utredning. Den flytande grän-
sen mellan utredning och insats har påtalats i de senaste årens diskus-
sioner om brister i utredningsarbetet och har bl.a. lett till försök att göra
utredningsfasen så tydlig som möjligt (Törngren G 1996). En konse-
kvens av det är inrättandet av speciella utredningsenheter. Där man inte
har organiserat sig enligt den principen har behovet av tydlighet visat
sig i att det ska beslutas om att utredning inleds och att det ska framgå
tydligt för klienten.

I de projektorter där samma aktiviteter används i utrednings- och
insatsarbetet fördunklas begreppen extra mycket. Det gäller t.ex. de pro-
jektorter som beslutar om stödsamtal, men där det inte klart framgår om
de görs i utredande syfte eller som en insats. Det gäller också de social-
arbetare som använder sig av nätverksmöten och familjerådslag, vilka
används både som en del i utredningen och som en insats i familjen.
Dessa aktiviteter beslutar socialarbetaren om. Själva utredningen blir
till en insats, sett ur handläggarens perspektiv. Att utredningen i sig kan
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vara en hjälp och ett förändringsinstrument för familjen är en stånd-
punkt som hävdas30 , vilket bidrar till att  fördunkla begreppen: ”Jag
fattar beslut om insatsen utredning enligt § 50” (id21) ).

Enhetliga begrepp för utvärdering
För att kunna göra systematiska uppföljningar och utvärderingar av det
sociala arbete som sker inom socialtjänstens Individ- och Familjeom-
sorg är enhetliga begrepp en förutsättning. Om inte socialarbetarkåren
har någorlunda gemensamma definitioner av begrepp, motverkas möj-
ligheterna till basdata om den sociala barnavårdens anmälningar, an-
sökningar, utredningar och insatser. Vilka barn som blir aktuella, vilka
som utreds och vilka av dem som får insatser, samt vilken typ av insat-
ser de får, är grunden för att kunna göra ett statistiksystem som kan ge
samlad kunskap. Behovet av ett statistiksystem ute i kommunerna är
stort (SoS-rapport 1998:4). Om ingen konsensus kan nås kring viktiga
begrepp i det sociala arbetet, försvåras en systematisk beskrivning och
utvärdering av arbetet.

30 Törngren, G (1996) Utredning som förändringsverktyg , Socialförvaltningen, Upplands
Väsby.
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Om organisation och
arbetsmodeller – avslutning

Vi har kunnat se vissa gemensamma mönster i projektorterna och en
viss enhetlighet inom dessa, men också stora variationer. Det finns för
var och en av de sex projektorterna föreställningar om en arbetsmodell
som är gemensam för socialarbetarna. Det är emellertid också tydligt
att gemensamma modeller/arbetssätt inte nödvändigtvis medför enhet-
lighet i arbetet. Genom hela studien har vi kunnat urskilja varierande
ställningstaganden. Därför kanske man i högre grad kan se arbetsmo-
deller som en slags grundläggande orientering, inom vilken en relativt
stor mångfald av arbetssätt kan rymmas. Med detta förbehåll presente-
ras respektive projektort sammanfattningsvis utifrån följande fyra fak-
torer:

• Arbetsmodell

• Integrerat utrednings- och insatsarbete – specialiserat utrednings-
arbete

• Stöd och hjälp – skydd och kontroll

• Gemensam intern utbildning

De beskrivna modellerna visar att de olika projektorterna har valt vari-
erande innehåll i sina modeller (se tabell 12 s. 70). Variationer finns
också i organisering och i betoningen av skydd av barnet respektive
stöd och hjälp.

Attitydundersökningen visar också att det inte tycks finnas någon
motsättning för flertalet socialarbetare att använda utredningsproces-
sen i ett förändringsarbete och att använda utredningen till informa-
tionsinsamling. Synen på om utredningen ska ses som förändringsarbe-
te eller ej verkar mer hänga samman med arbetssätt än organisations-
form. De projektorter som var mer ”förändringsbenägna” är de som har
gått gemensamma utbildningar, har ett mer tydligt arbetssätt eller har
en stark verksamhetsidé, som t.ex. Upplands Väsby och Hagalund. Ut-
bildningens inriktning har klart påverkat socialarbetarna i Filborna och
Värmdö i i deras ställningstaganden. Omvänt kan, som tabellen visar,
samma typ av utbildning leda till olika tillvägagångssätt i utredningsar-
betet och till olika typ av interventioner. Ett exempel på det är Värmdö
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Projektort Arbetsmodell Integr. utr. & Specialiserat Stöd & hjälp Skydd av Gemensam
insatsarbete utr.arbete till familjen barnet utbildning

Hagalund Arbeta genom det
professionella/
formella X X _
nätverket.
Stötta familjen
Vara mötesplats.

Värmdö Arbeta genom det Systemteori.
informella nätverket. X X Nätverks-
Hjälpa familjen finna utbildning.
stöd utanför
myndigheten.

Upplands Lösningsorienterat Lösnings-
Väsby synsätt. X X fokuserad

Mix av metoder korttidsterapi.
& tekniker.
Betonar klientens
eget ansvar.

Visby Utredningslägenhet. Systemteori.
Miljöterapi. X X Nätverks-
Pedagogisk utbildning.
målsättning.
Korta & intensiva
utredningar.

Filborna Betoning av utredning Utvecklings-
och klientens X X psykologi.
rättssäkerhet.
Fattar ej beslut
om insatser.
Barnperspektiv.

Östermalm Korrekta utredningar.
Inga uttalade X X X _
gemensamma
arbetssätt.

Tabell 12. Projektorternas profiler.
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och Visby som har haft en system- och nätverksutbildning, men där
Visby utreder i en speciell lägenhet och där man i högre grad beslutar
om mer ingripande insatser i form av institutionslösningar medan Värm-
dö genomför nätverksmöten och familjerådslag och föreslår lösningar i
familjens miljö.

Vi såg också ett samband mellan organisationsform och inställning
till att utreda samtidigt som man ger stöd och hjälp, där de specialisera-
de organisationerna var negativa medan de integrerade var positiva till
att utreda samtidigt som man ger stöd och hjälp. Däremot leder inte
inställningen till att den som utreder inte samtidigt bör ge stöd och hjälp
till färre insatser under utredningen. De specialiserade verksamheterna
föreslår lika många insatser som de integrerade men överlåter i högre
grad på andra att genomföra dem. De betonar skyddet för barnet och
beslutar om mer ingripande insatser jämfört med de integrerade verk-
samheterna. Detta kan tolkas som att den faktor som kraftigast påverkar
arbetssättet är integrerad respektive specialiserad organisering.

På frågan om det finns klart uttalade arbetsmodeller har vi redan
konstaterat att det finns data som till en viss del visar på enhetlighet i
arbetsätt. Vi menar emellertid att om man med arbetsmodell menar att
den ska innebära likartade ställningstaganden och beslut, bör den ha
relativt konsistenta metoder, som används av alla på arbetsplatsen och
som är reproducerbara för andra. I den meningen kan vi inte tala om
arbetsmodeller.

Gemensamma professionella standarder ser i liten utsträckning ut
att påverka arbetet. Vi har inte kunnat finna några gemensamt accepte-
rade standarder eller procedurer för en av de mest formaliserade områ-
dena inom socialtjänstens individ- och familjeomsorgsarbete – utred-
ningen. Konstateras kan att det inte finns entydiga begrepp, ej heller
entydiga sätt att utreda på eller enhetliga procedurer. Även lokalt visar
sig bristen på klarhet och enhetlighet i skilda benämningar, handlingar,
graden av interventioner i familjen och i vad som är förhandsbedöm-
ning, utredning och insats. Begreppsoklarheten tyder på, att det finns en
professionell osäkerhet om vad centrala aktiviteter, knutna till utred-
ning står för och innebär.

För klienten innebär detta att utredningen kan komma att utföras
olika  beroende på var klienten bor och till vilken socialarbetare hon
kommer. Centrala frågor som denna studie reser blir möjligheten för
klienten att få en likvärdig behandling, hennes rättsäkerhet och möjlig-
heter att föra sin talan och därmed kunna påverka skeendet.
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Summary

The aim of this study is to describe, analyse and compare different models
of child welfare investigation and assessment of families. We selected
six local authorities and used vignettes to study investigation/assess-
ment procedures for families with children age 0–12 years, that were
reported to the authority for child maltreatment. Each of the local aut-
horities had, in one way or another, attracted wide spread professional
attention due to their use of certain models of social work with chil-
dren.
The study aims to answer the following questions:

• Do local authorities use more or less standardardized models in child
welfare investigation and family assessment?

• If yes, how can these models be described?

• Does the process of the investigation/family assessment vary with
the choice of model?

Results reveal certain patterns in child welfare investigations, mainly
based on how local child welfare work is organized. But there are also
wide variations between local authorities with similar organisations and
even with the same choice of models. Also, there are great variations
within most local authorities, regardless of how they are organized or
what model of investigation/assessment they use. Results suggest that
professed use of a ”model” in investigation/assesment work does not
necessarily lead to daily child welfare work becoming more predict-
able. That is, a child welfare report can generate different investigation
processes and outcomes within a local authory, even if social workers
claim to use a specific model in their work.

A ”model” should be understood as a basic orientation with consid-
erable variety. If a ”model” in child welfare work is defined as a stan-
dardized, replicable method of investigation/assessment and decision-
making, producing a predictable process or outcome in child welfare
investigations – then there are no models.

One way to study investigation/assessment work in child welfare is
to focus the organizational context. In this study we have categorized
organisations with a sub-unit doing only investigative work as special-
ised organisations and organisations where the social worker  investi-
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gate/assess as well as give advice, administrate placements in care etc.
as integrated organisations.

Results vary between social workers in specialised and integrated
organisations. Social workers in specialised organisations tend to start
investigations sooner, use more coercive actions and strive towards ”hard-
er” interventions in the form of placements in residential and foster
care. Social workers in integrated organisations tend to vary more in
their decisions, and favour mostly in-home-treatment.

The study points toward a lack of distinct concepts, assessment stan-
dards, predictable procedures and outcomes in child welfare investiga-
tions. Results indicate a professional uncertainty about central issues in
this most formalised area of child welfare. Investigation procedures and
outcomes seem to differ considerably between local authorities and in-
dividual professionals – that is depending on the geographic residence
of the family and what social worker that is assigned to the case.
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Bilaga 1

Här presenteras ett antal påståenden kring utredningar. Markera
enligt nedanstående skala i vilken mån Du instämmer med eller tar
avstånd från dessa påståenden.

Tar helt avstånd 1
Tar delvis avstånd 2
Varken eller 3
Instämmer delvis 4
Instämmer helt 5

Utredning är informationsinsamling
1 2 3 4 5

Utredning är ett förändringsarbete

1 2 3 4 5

Nedanstående påståenden är varandras motsatser. Fyll i ett kryss
närmast det påstående som stämmer bäst med din egen uppfatt-
ning. Instämmer du lite med båda sätt ett kryss i mitten.

En utredning ska vara en O O O O O Utredningen är ett verktyg
ren beskrivning av fak- för att skapa förändring
tiska förhållanden  

Den som utreder bör O O O O O Det är viktigt att samma
inte samtidigt socialsekreterare både
ge stöd och hjälp utreder och ger stöd
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Bilaga 2

Följande frågor ställdes till den fallbeskrivning som socialarbetarna fick
ta ställning till. Samma frågor ställdes i alla fyra vinjetterna. I vinjett
två formulerades fråga nr 2 något annorlunda och i vinjett fyra har
fråga 13 ytterligare ett svarsalternativ .

1. Hur resonerar du när du fått denna information?

2. Vad är din uppgift i denna konkreta situation?
vinjett 2 : Med den sammanlagda information du har, vad gör du nu?

3. Vad är det första du gör?
❏ avvaktar
❏ förhandsbedömer
❏ utreder
❏ utser en handläggare
❏ beslutar om insats
    kommentarer...........

4. Skulle du (här kan du fylla i flera svarsalternativ)
❏ samråda med kollega
❏ samråda med arbetsledare
❏ begära extern handledning
❏ samråda med annan, vilken, vilka.....

5. Om du beslutat dig för att avvakta, vad gör du med den informatio-
nen du har fått?

6. Om du gör en förhandsbedömning, hur gör du då?

7. Om du har beslutat dig för att inte utreda, vad gör du med den infor-
mation du har fått?

8. Om du har beslutat dig för att utreda, vad i det du har fått veta i
samtalet ger dig signaler om att du bör göra det?

9. Vad är syftet med utredningen?

10.Hur bedriver du utredningen? Beskriv i konkreta termer t.ex. vem
du kontaktar, var ni träffas och hur du går tillväga.
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11. Vem är i fokus för utredningen?

12. Vilka kontaktar du för att få ytterligare information? (här kan du ha
flera svarsalternativ)
❏ mamma
❏ pappa
❏ Sussi
❏ Kurt
❏ Lena (kontaktmamma)
❏ annan.......

13. Informerar du Sussis familj om att en
utredning inleds? Vinjett 4
❏ ja, mamma ❏  ja, mamma
❏ ja, pappa ❏  ja, Sussis pappa
❏ nej ❏  ja , Kurts pappa
Om ja, på vilket sätt informerar du? ❏  nej

14. Hur formulerar du dig då du informerar om att du har inlett en
utredning?

15. Om du beslutat dig för insats, vad är avsikten med insatserna?


