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Socialtjänstens barnavårdsutredningar utgör samhällets verktyg för 
att bedöma när stöd eller skydd till barn och unga som riskerar att 
fara illa fordras. I dessa ingår svåra bedömningar som ställer höga 
krav på kompetens och samverkan. Studiens syfte var att undersöka 
vilka svårigheter barnavårdsutredande socialsekreterare möter i 
arbetet med psykologiska frågor rörande barn och familj samt hur 
kompetens i dessa frågor finns strukturellt och praktiskt tillgänglig i 
arbetet. Induktiv tematisk analys av elva intervjuer med 
socialsekreterare genererade tre övergripande områden; trångmål i 
utredningen, begränsningar utifrån arbetes ramar samt möjligheter. 
Centrala teman rörde konflikt mellan barnets behov och kravet på 
föräldrasamarbete, svårigheter relaterade till samarbete med andra 
verksamheter, tillgänglig kompetens samt tidsbrist i arbetet. 
Möjligheter fokuserade på struktur för kompetensutveckling, 
möjlighet till psykologisk avlastning, relationsbaserat arbete, 
samverkan och tvärprofessionellt arbete i barnavårdsutredningar. 
Resultaten går i linje med tidigare forskning rörande utmaningar 
inom social barnavård och samverkan kring utsatta barn. 
Implikationer för professionens specialisering och välfärdssystemets 
organisering av tjänster för att identifiera och stötta utsatta barn och 
familjer diskuteras. 
 

I Sverige har socialtjänsten yttersta ansvaret att ingripa då barn och ungdomar riskerar 
att fara illa och ska tillse att dessa barn och unga får den hjälp de behöver i form av 
stöd, skydd och behandling (SFS 2001:453). Socialtjänstens barnavårdsutredning är 
samhällets verktyg för att bedöma om ett barns uppväxtsituation är sådan att 
socialnämnden behöver ingripa till skydd eller stöd (Sundell, Löfholm, & Kaunitz, 
2007). Socialt barnavårdsarbete och i synnerhet de delar som är myndighetsutövande, 
ställer höga krav på socialtjänstens personal (Socialstyrelsen, 2000). Att bedöma ett 
barns livsvillkor, utveckling och behov, hur dessa behov tillgodoses av omgivningen 
och hur socialtjänstens insatser kan skapa en förändring till det bättre för barnet kräver 
både bred och djup kunskap. Det kräver i sin tur förutsättningar för socialsekreterare att 
utveckla nödvändig egen kompetens och möjlighet att använda denna i sitt arbete. Den 
enskilda socialsekreteraren kan dock inte förväntas ha all nödvändig kunskap i mer 
komplicerade och omfattande ärenden (Socialstyrelsen, 2004b). Under en barnavårds-
utredning har socialtjänsten ofta skäl att samarbeta med andra verksamheter och 
myndigheter för att söka information, inhämta specialistutlåtande eller för att i  
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samverkan nå lösningar (Socialstyrelsen, 2004b). Även om socialtjänsten har yttersta 
ansvaret att ingripa då barn och ungdomar riskerar att fara illa utgör ansvaret att värna 
om dessa barn ett övergripande samhällsansvar som åligger många verksamheter och 
behovet av samverkan har länge uttrycks (Socialstyrelsen, 2007b). Den kompetens som 
kan knytas till socialtjänstens arbete kring utsatta barn utgörs således av ett betydligt 
större nätverk för kompetens än enbart den enskilda socialsekreterarens eller 
socialtjänstens. Föreliggande studie fokuserar på de psykologiska frågor och 
bedömningar som en barnavårdsutredning innefattar. Det finns i dagsläget ingen samlad 
kunskap om hur den kompetens som behövs för att göra dessa bedömningar finns 
tillgänglig för socialsekreterare. Det saknas också kunskap om hur socialsekreterare 
upplever övergripande förutsättningar för att arbeta med psykologiska frågor som rör 
barn och familj i utredningsarbetet. 
 
Socialtjänstens uppdrag i arbetet med barn och unga 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453, SoL) framgår att socialnämnden ska verka för att 
barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och att förebyggande 
arbete ska bedrivas för att förhindra att barn och unga far illa. Socialnämnden ska i nära 
samarbete med den unges hem främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling samt se till att barn och ungdomar som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd, stöd som den vård de behöver (SoL 5:1). 
Socialtjänstens verksamhet regleras främst av socialtjänstlagen, förvaltningslagen (SFS 
1986:223), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52, LVU) 
samt Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer (Sundell et al., 2007). SoL 
och LVU är så kallade målinriktade ramlagar som ställer upp generella riktlinjer, 
principer och mål för socialtjänstens verksamhet, men anger i regel inte hur dessa mål 
ska uppnås (Sundell & Karlsson, 1999). Insatser enligt SoL bygger på frivillighet och 
samarbete med den som är berörd, vilket innebär att vårdnadshavare och unga över 
femton år samtycker till insatserna. Om samförstånd kring vård och insatser inte uppnås 
reglerar LVU specifikt vad som gäller vid tvångsvård av barn och unga. Beslut om 
tvångsvård tas av länsrätten och baseras på socialnämndens utredning (Socialstyrelsen, 
2009). Socialnämnden är enligt lag beslutande instans i social barnavård, men har rätt 
att delegera beslutanderätten till en tjänsteman i vissa fall (Sundell, Egelund, Löfholm, 
& Kaunitz, 2010). Att beslut fattas av en av nämnden delegerad tjänsteman, antingen 
arbetsledaren eller socialsekreteraren, är vanligt (Andersson, Aronsson, Hessle, 
Hollander & Lundström 1996). En undersökning av samtliga ärenden under ett år i tre 
socialdistrikt i Stockholm visade att över 80 procent av besluten fattades av tjänstemän 
(Wåhlander, 1994). Den enskilde socialsekreteraren har inom lagstiftningens ramar ett 
stort handlingsutrymme i utredningen, där inte bara förutsättningar som ligger i ärendet 
spelar in, utan även socialsekreterarens värderingar, erfarenheter och kunskap, liksom 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar och tillgängliga handlingsalternativ (Sundell 
& Karlsson, 1999). Det stora handlingsutrymmet kräver hög kompetens samt strukturer 
för stöd och systematisk uppföljning av arbetet (SOU 2009:68). 
 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa utgör den sociala barnavårdens målgrupp. I 
Sverige används även andra benämningar med snarlik betydelse för denna grupp som 
till exempel; utsatta barn, barn i riskzon, barn med psykosocial problematik, barn till 
riskföräldrar och barn från psykosociala riskmiljöer. I stort handlar det om två grupper. 
Den första gruppen utgörs av de barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av 
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föräldrarnas handlingar eller frånvaro av handlingar, ofta benämnt som omsorgssvikt. 
Den andra gruppen utgörs av de barn som utgör en fara för sig själva på grund av egna 
handlingar. Dessa ungas handlande kan bero på föräldrars omsorgssvikt men behöver 
inte göra det (Sundell et al., 2010). Det finns ingen statistik över hur många barn som 
aktualiseras hos socialtjänsten varje år. Däremot gör Socialstyrelsen en uppskattning att 
sex procent av alla barn i Sverige som är under arton år årligen blir föremål för 
utredning och att tre procent får någon form av insats (SOU 2009:68). Under 2012 
placerades 26 900 barn och unga, 0-20 år, för vård utanför det egna hemmet. Det 
motsvarar drygt 1 procent av alla barn och unga i Sverige. Av dessa var 79 procent 
placerade med stöd av SoL, 23 procent enligt LVU och 8 procent var omedelbart 
omhändertagna enligt LVU. Utöver detta togs beslut om öppenvårdsinsatser i nästan  
55 000 fall (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
Socialtjänstens barnavårdsutredning 
Social barn- och ungdomsvård ingår i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) 
och gäller barn 0 - 18 år och i vissa fall även unga 18 - 20 år. Med barnavårdsutredning 
avses den utredningsprocess som socialnämnden enligt SoL ska inleda när nämnden fått 
kännedom om något som kan föranleda en insats från socialtjänsten till skydd eller stöd 
för ett barn eller en ungdom. Barnavårdsutredningen ska utgöra ett tillräckligt och 
tillförlitligt underlag för socialnämnden att fatta ett beslut om insatser i det enskilda 
ärendet samt ligga till grund för behandlingsarbete (Andersson, Andersson, & Thorssén, 
2002). Utredningen består av förhandsbedömning och beslut om utredning, utrednings-
planering, insamling och bearbetning av information, värdering av den insamlade 
informationen samt slutligen förslag om lämplig insats (Andersson et al., 1996). 
Utredningarna utförs vanligtvis av socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheter 
inom IFO. 
 
Sedan 2006 har socialtjänsterna i landet infört BBIC (Barns Behov i Centrum), ett 
enhetligt system för handläggning och dokumentation, inom barn- och ungdomsvården. 
Detta bland annat för att stärka barns ställning i utredningen och genom tydlig 
dokumentation öka rättssäkerheten (Enell, 2009). Idag används BBIC av närmre 98 
procent av landets kommuner (Socialstyrelsen, 2014). BBIC utgår ifrån ett utvecklings-
ekologiskt synsätt och illustreras med en triangel som visar vilka områden som 
utredningen bör klarlägga. Triangelns ena sida utgörs av barnets behov, där ett flertal 
behovsområden listas som möjliga att belysa i utredningen, vilka rör både fysisk, 
psykisk och social hälsa och utveckling. Triangelns andra sida utgörs av föräldrarnas 
förmåga att tillgodose barnets behov och stödja barnets utveckling. Slutligen betonar 
triangelns bas omgivningens betydelse och utgörs av familje- och miljöfaktorer som 
påverkar barnets behov och föräldrarnas förmåga (Socialstyrelsen, 2013a). 
Utvärderingar av BBIC har visat på såväl fördelar som nackdelar med modellen. 
Socialsekreterare har beskrivit att BBIC bidrar till helhetssyn, struktur, systematik och 
tydlighet i utredningen och leder till mer nyanserad, välgrundad och tillförlitlig 
dokumentation samt bättre underbyggda beslut (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2007). 
Samtidigt är BBIC omfattande och kräver mer tid för dokumentation och kritiska röster 
har ifrågasatt i vilken mån modellen verkligen leder till att barnets bästa sätts i centrum 
och risken för att tidsbristen i arbetet leder till att analysen av det insamlade materialet 
blir bristfällig har påtalats (Socialstyrelsen, 2007a). 
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Principen om barnets bästa, en av grundprinciperna i FN:s barnkonvention, är central i 
socialtjänstens arbete med barn och unga (Socialstyrelsen, 2012b).  Socialtjänstlagen 
anger att “vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas” (SoL 1:2). 
Detta innebär att barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas vid alla åtgärder 
som rör barn, men att barnets bästa inte alltid är avgörande. Om beslut eller åtgärder rör 
vård eller behandling för barn ska dock barnets bästa vara avgörande (SoL 1:2). Detta 
gäller även vid samtliga beslut enligt LVU (SFS 1990:52). Vidare anger SoL barnets 
rätt till relevant information och rätt att bli hörd. När en åtgärd rör ett barn ska barnets 
inställning så långt som möjligt klarläggas och under beaktande av ålder och mognad 
ska hänsyn tas till barnets vilja (SoL 3:5). Sedan 2010 ger SoL socialnämnden möjlighet 
att, i utredning som avser behov av ingripande till barns skydd eller stöd, tala med barn 
utan samtycke från eller närvaro av vårdnadshavare. Att barns delaktighet och 
inflytande i utredningen har stärkts i lagen kan tänkas ha bidragit till högre krav på 
professionell kompetens, då detta innebar mer kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare 
för socialsekreterare inom social barnavård (SOU 2009:68). I en uppföljning av 
lagändringarna uttryckte socialsekreterare att de upplevde samtal med och observationer 
av barn som svåra arbetsuppgifter. De kände sig osäkra på hur barns uttryckssätt ska 
tolkas och värderas och på risken att skada barn genom samtal och önskade grund- och 
fortbildning på området (Socialstyrelsen, 2001). Samtal och möten med barn i 
socialtjänsten aktualiserar ett flertal dilemman, såsom konflikter mellan barns och 
föräldrars behov och rättigheter, barns lojalitet med sina föräldrar och rädsla för att 
berätta om svåra förhållanden (Socialstyrelsen, 2004a), som kräver att socialsekreterare 
beaktar såväl juridiska aspekter, som utvecklingspsykologiska frågeställningar, normer, 
värderingar och etiska frågor (Socialstyrelsen, 2004b). Både barns och föräldrars 
perspektiv ska beaktas, men lagen är tydlig med att vid intressekonflikt ska 
barnperspektivet ha företräde. Däremot ges i lagen ingen närmare precisering av vad 
barnets bästa innebär, vilket betyder att barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall, 
med hänsyn till såväl kort- som långsiktiga konsekvenser för barnet. Det har även lyfts 
fram att det i princip är omöjligt att objektivt bedöma vad som är bäst för barnet och att 
begreppets innebörd förändras över tid (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Barnavårdsutredning är ett svårt uppdrag. Barn och unga som kan behöva stöd och 
skydd från socialtjänsten är en heterogen grupp med varierande livsvillkor och behov, 
vilket ställer höga krav på utveckling av socialtjänstens metoder, kompetens, arbets-
former och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2013f). Det råder osäkerhet kring vad som är 
lämpliga verktyg och lösningar för den problematik socialsekreterarna möter (Östberg, 
2010). Barnavårdsutredare hanterar ofta känslomässigt laddade och tunga frågor som 
sällan har enkla svar (Sundell et al., 2010) och arbetet innebär ofta svåra bedömningar 
och ställningstaganden som kan ha livsavgörande betydelse för familjer och barn 
(Socialstyrelsen, 2013f). Varje fall måste bedömas utifrån sina specifika förutsättningar 
och det är omöjligt att med säkerhet avgöra vilket beslut som är det rätta. 
Socialsekreteraren ska bedöma om barnet har det tillräckligt bra eller inte, men för 
barnet otillräckliga uppväxtförhållanden är ofta inte uppenbara. De flesta barn som 
misstänks fara illa visar inga tydliga tecken på att göra det, varför det i allmänhet är mer 
eller mindre välgrundade misstankar som utreds (Sundell et al., 2010). Avsaknad av 
symtom innebär inte att barnet inte far illa. Omsorgssvikt, till exempel, kan påverka ett 
barns utveckling långt innan barnet uppvisar några symtom på att utvecklingen är på 
avvägar (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2007). 
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Enligt Socialstyrelsen (2006a) är kunskap om risk- och skyddsfaktorer utgångspunkten 
för att bedöma vilka barn och ungdomar som behöver socialtjänstens stöd och skydd. 
Risk- och skyddsfaktorer finns hos barnet själv, i familjen, i närmiljön och på samhälls-
nivå. Avgörande för om ett barn far illa eller riskerar att fara illa är hur dessa faktorer 
samspelar i det enskilda fallet. Sundell och kollegor (2010) påtalar emellertid att det 
saknas tydliga kriterier som anger när risken för att ett barn far illa är tillräckligt stor för 
att motivera insatser och att detta innebär att socialsekreterare istället måste använda 
kulturellt baserade värderingar om vad som utgör skadligt beteende hos barnet eller 
föräldern. Ett barn riskerar att fara illa när föräldern inte förmår ge barnet vad det 
behöver för sin utveckling, men någon allmänt accepterad gräns för vad som ska anses 
vara oacceptabla brister i föräldrars omsorgsförmåga finns inte. Det finns en stor gråzon 
mellan ytterligheterna fullgott respektive klart bristfälligt föräldraskap (Sundell et al., 
2010). Riskbedömningar handlar om att förutse sannolika risker för barnets utveckling 
och hälsa på kort och lång sikt. De instrument som finns tillgängliga för att göra 
riskbedömningar är begränsade när det gäller möjligheterna att ge vägledning för att 
bedöma prognosen i varje enskilt fall (Sundell et al., 2010). 
 
I en avhandling om LVU-processen ur socialsekreterares perspektiv (Ponnert, 2007) 
ansåg socialsekreterarna att ansökan om tvångsvård baserad på den unges eget beteende 
var lättare att hantera än ansökan baserad på brister i barnets omgivning. Det ansågs 
generellt som svårare att anföra tillräckliga bevis i länsrätten för miljöfall, där många 
symtom och omständigheter måste pusslas samman för att tillsammans kunna visa på en 
sannolik risk. Dessa symtom ansågs ofta otydligare och svårare att lyfta fram och 
socialsekreterare beskrev att de när det gällde små barn var beroende av konkreta 
händelser för att kunna föreslå tvångsvård. Flera omständigheter försvårade att få 
tillräckliga bevis i miljöfallen. Föräldrar motsatte sig oftare vården och kunde försvåra 
inhämtandet av information, barnens låga ålder och lojalitet med föräldrarna gjorde det 
svårt att få information från dem och även från andra verksamheter upplevde 
socialsekreterarna att det var svårare att få information om brister i föräldraförmågan än 
om ungdomars normbrytande beteende. 
 

Samarbete med barn och familj 
I lagstiftningen betonas att stöd och skydd till barn ska ges i nära samarbete med 
hemmet. Socialstyrelsen (2013f) betonar vikten av en god relation mellan 
socialsekreterare och familj. Det finns stöd i forskning för att barns och föräldrars 
deltagande är en förutsättning för att utredningen ska kunna resultera i ett nyanserat och 
allsidigt beslutsunderlag (Sundell et al., 2010). Att samla in uppgifter om och få 
kännedom om en familjs livssituation är avgörande moment i utredningsprocessen 
(Socialstyrelsen, 2013a). Ingen känner familjens historia bättre än familjen själv, därför 
är den en central informationskälla i utredningsarbetet (Sundell et al., 2010). Ett bra och 
nära samarbete med barn och föräldrar är dessutom oftast avgörande för om insatser kan 
komma till stånd och få avsedd effekt (Socialstyrelsen, 2006a). Arbetet med familjen 
kompliceras emellertid av socialtjänstens dubbla uppdrag i form av stöd och 
myndighetsutövning. Socialsekreterare ska dels ge stöd till och motivera familjen, dels 
bedöma familjens resurser och behov och fatta beslut som de finner nödvändiga 
(Sundell et al., 2010). Socialtjänstens möjlighet att tvångsomhänderta barn till föräldrar 
som söker eller erbjuds stöd, liksom skyldigheten att utöva kontroll, utgör en faktisk 
realitet som påverkar arbetet och familjernas förhållande till barnavården (Andersson et 
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al., 1996). Utländska studier har visat att familjer som aktualiseras genom anmälningar 
ofta upplever stress och stigmatisering samt att de sällan är inställda på att ta aktiv del i 
barnavårdsutredningen (Sundell et al., 2010). Darlington, Healy och Feeney (2010) 
betonar att föräldrars delaktighet inte är en oproblematisk princip att införa i den sociala 
barnavården och att processens inneboende spänningar behöver uppmärksammas. I 
deras studie framkom att delaktighet var beroende av både föräldra- och systemfaktorer. 
Om en förälder inte ville samarbeta, inte visade insikt i barnets situation och behov eller 
förmåga att genomföra förändringar i föräldraskapet upplevdes inte deras delaktighet i 
beslutsfattandet som meningsfull av socialsekreterarna. Maktobalansen mellan 
myndighet och föräldrar upplevdes bidra till sämre förutsättningar för delaktighet och 
hög arbetsbörda ledde till dålig kommunikation, halvhjärtade erbjudanden om 
deltagande och brist på tid för att bygga tillitsfulla relationer till föräldrarna. 
 
Kompetensutveckling inom social barnavård 
Socionomer utgör den största yrkeskategorin som bedriver barnavårdsutredande arbete 
(Socialstyrelsen 2000). Socionomutbildningen utgör en yrkesförberedande generalist-
utbildning och i egenskap av grundutbildning kan den inte utbilda till ett så avancerat 
arbetsområde som social barnavård (Egelund, Kvilhaug, Liebing, & Östberg, 2000). 
Socialstyrelsen har i en kunskapsöversikt samt i allmänna råd formulerat sig kring 
barnavårdsutredande socialsekreterares kompetensbehov. Socialsekreterare behöver ha 
kunskap om barns och ungas utveckling och behov, om hur barn tänker, talar och agerar 
i olika åldrar och i olika situationer, om vad som utgör risk- respektive skyddsfaktorer, 
hur uppväxtvillkor och familjens totala situation påverkar barnet samt förmåga att 
upptäcka dysfunktionella samspel mellan barn och föräldrar (Socialstyrelsen, 2004b). 
Vidare behöver de ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom utredning, 
samtal och relationer, samverkan, regelverk och rättsutveckling, insatser samt 
uppföljning och utvärdering. Vidare behöver de kunna tillämpa ett barnperspektiv, 
säkerställa barnets delaktighet och inflytande, bemöta människor i utsatta situationer 
och kris, hantera motstridiga intressen och konflikter, göra etiska överväganden samt 
bedöma när annan kompetens än den egna behövs (SOSFS 2006:14).  
 
Kompetensutveckling inom socialtjänsten beskrivs som en komplex process där olika 
sorts kunskap binds ihop i en kontinuerlig utveckling, under förutsättning att tillfälle till 
fördjupning ges, att det tillförs tillämpbar kunskap och nya perspektiv samt att det ges 
möjlighet till reflektion och bearbetning (Socialstyrelsen, 2000). Socialt arbete präglas 
av ständig förändring och vad som utgör nödvändig kompetens förändras också i takt 
med detta. Målgrupper tillkommer och förändras, kunskap utvecklas och lagar skrivs 
om (Socialstyrelsen, 2013f). Socialstyrelsen (SOSFS 2006:14) anser att det behövs ett 
långsiktigt utvecklingsarbete som systematiskt utvecklar personalens kompetens och 
anger i sina rekommendationer att arbetsuppgifterna kräver socionomexamen eller 
motsvarande, yrkeserfarenhet, kvalificerat introduktionsstöd och vidareutbildning. 
Personalen bör få kontinuerlig handledning och utbildning i syfte att upprätthålla och 
utveckla nödvändig kompetensnivå, ges möjlighet att följa kunskapsutvecklingen inom 
området samt successivt fördjupa sina kunskaper inom området på magisternivå. 
Socialstyrelsen (2013f) stöder också förslaget om en ettårig specialistutbildning på 
avancerad nivå för socionomer som arbetar som socialsekreterare inom socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård, vilket idag inte erbjuds av någon socialhögskola i landet enligt 
Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen finns det ett relativt stort utbud av kurser och 
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utbildningar som knyter an till social barnavård. Inventering av kursernas innehåll 
saknas dock. Likaså erbjuds handledning till många socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning. Socialstyrelsen menar att handledning kan ge möjlighet till 
kompetensöverföring om handledaren är erfaren och kunnig inom området. Samtidigt 
ser många möjligheten att få stöd av kollegor i svåra situationer och få avlastning 
genom att uttrycka tankar och känslor som handledningens viktigaste uppgift, vilket kan 
ses som mer personalvårdande. Socialstyrelsen påtalar att det saknas kunskap om 
handledningens faktiska innehåll och dess betydelse för att öka kompetensen och skapa 
en bättre handläggning av barnavårdsärenden. 
 

Förutsättningar för kompetensutveckling och ökad kvalitet i utredningsarbetet  
Socialstyrelsen påtalar att studier visar att socialarbetares kunskapsutveckling efter 
avslutad grundutbildning inte ingår i någon systematisk kunskapsbyggnad. I intervjuer 
med socialsekreterare har det framkommit att de känner sig relativt ensamma i 
kompetensutveckling och lärande. Sällan finns en tydligt uttalad strategi från arbets-
ledningen, utan inhämtning och bearbetning av information är avhängigt deras eget 
aktiva val. På så vis upplever de kompetens- och kunskapsutveckling som ett i 
huvudsak individuellt projekt där de erhåller föga stöd i den organisatoriska strukturen. 
Detta resulterar också i att varje enskild socialsekreterare själv måste tolka 
organisationens mål för att sedan utifrån denna tolkning försöka skapa utveckling och 
utbildning i yrket (Socialstyrelsen, 2000).  
 
Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) lyfte i sitt betänkande fram ett antal områden av 
socialt barn- och ungdomsarbete som återkommande har kritiserats. Kritiken rör bland 
annat brister i handläggning och ansvarstagande i enskilda ärenden, skillnader i 
handläggning och varierande kvalitet mellan olika socialtjänster i landet samt brister i 
kompetens, erfarenhet och kunskapsbas för arbetet. Deras bedömning var att kritiken är 
generellt befogad, men framhöll samtidigt att de krav vi ställer måste motsvaras av att 
det finns förutsättningar för att utföra ett arbete av god kvalitet och att verksamheten 
måste ges bättre förutsättningar för kunskaps- och kompetensutveckling. I en 
kartläggning och analys av möjligheterna att bygga kompetens i den sociala 
barnavården i Uppsala län (Lindquist, 2010) påtalades att samtidigt som hög kompetens 
efterfrågades dränerades verksamheten på befintlig kompetens genom hög 
personalomsättning på grund av rådande arbetsvillkor, vilket försvårade möjligheterna 
att göra noggranna utredningar och tillägna sig den kunskap arbetet kräver. Även Tham 
(2008) menade att arbetsvillkoren i den sociala barnavården ger anledning att ifrågasätta 
i vilken mån det är möjligt för socialsekreterare att arbeta på det sätt de själva önskar 
och som socialtjänstlagen föreskriver. 
 
Samverkan kring barn som far illa 
Många familjer som aktualiseras hos socialtjänsten har så komplexa problem att ingen 
enskild aktör ensam har tillräckliga resurser för att lösa problemen (Socialstyrelsen, 
2013d). Socialsekreterare behöver förmåga att bedöma när det egna kunnandet är 
tillräckligt respektive när annan sakkunskap eller specialistkompetens är nödvändig att 
koppla in (SOSFS 2006:14). Myndigheters skyldighet att samverka i frågor som rör 
utsatta barn och unga förstärktes 2003 med särskilda tillägg i de lagar som reglerar 
verksamhet inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Socialnämnden ska enligt 
5 kap. 1 a § SoL samverka med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs i 
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frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Motsvarande bestämmelser 
infördes inom skola och hälso- och sjukvård. I socialtjänstlagen framgår dessutom att 
nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd och i förarbetena 
tydliggörs att socialnämnden har ett förstahandsansvar för samverkan kring dessa barn 
(Socialstyrelsen, 2006b). Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) betonade behovet av 
tvärprofessionellt arbete kring utsatta barn och menade att det kräver strukturerad 
samverkan som styrs och följs upp av berörda ledningar samt att den lagstadgade 
skyldigheten att samverka behöver konkretiseras.  
 
Stockholms läns landsting och länets kommuner beslutade 2012 att arbeta utifrån den så 
kallade BUS-överenskommelsen (Stockholms läns landsting & Kommunförbundet 
Stockholms län, 2012), som rör samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Överens-
kommelsen omfattar barn och ungdomar som har behov av stöd och insatser från olika 
verksamheter inom kommun och landsting och syftar till att tydliggöra ansvar och skapa 
gemensamma utgångspunkter och strukturer för samverkan. En gemensam utgångs-
punkt är att alla barn har rätt att få sina behov utredda och tillgodosedda utifrån ett 
helhetsperspektiv kring fysisk och psykisk hälsa, relationer, skolsituation, hemsituation 
och fritid samt att ett barns intressen aldrig ska åsidosättas på grund av att skilda 
huvudmän har olika ansvarsområden. Överenskommelsen detaljstyr inte former för 
samverkan utan uppdraget riktar sig till ledningen på lokal och regional nivå att utarbeta 
fungerande strukturer, som bygger på tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän, god 
kunskap om varandras uppdrag, jämlika relationer och tydliga rutiner. Vidare betonas 
att det behövs tydliga mötesplatser på alla nivåer där olika yrkesgrupper och aktörer, 
såväl offentliga som privata, gemensamt kan diskutera och besluta i dessa frågor.  
 

Förutsättningar för samverkan 
Socialstyrelsen (2007b) beskriver i sin rapport Strategi för samverkan att forskning om 
samverkan kring utsatta barn är begränsad och att det saknas generell kunskap om hur 
samverkan har utvecklats. I rapporten sammanfattas faktorer som i forskning visat sig 
påverka samverkan. Hinder för samverkan är bland annat olika regelverk, sekretess, 
olika kunskaps- och förklaringsmodeller, omorganisation, hög personalomsättning, hög 
arbetsbelastning, ekonomiska intressen som krockar, olika professionella och 
organisatoriska mål och värderingar samt en icke jämbördig relation mellan de 
samverkande utifrån olika kompetensnivå, ansvar, makt och resurser. Oklar ansvars-
fördelning, otydligt formulerade mål, bristande kommunikation och revirbevakande 
beteende försvårar samarbete. Faktorer som bidrar till god samverkan är bland annat 
aktiv samverkan på ledningsnivå, tydligt syfte med samverkan samt tydlighet kring 
roller, förväntningar på varandra, kompetensgränser och samverkansrutiner. Samsyn 
kring när samhället ska ingripa och kring målgrupp för samverkan underlättar också. 
Vidare behövs tid för att skapa förståelse för varandras roller, värderingar och 
kunskaper och förtroende i samarbetsrelationer för att kunna problematisera och tillåta 
kompletterande perspektiv och synsätt. God kommunikation, lyhördhet, tillit, respekt 
för och kunskap om den andra verksamheten bidrar också till god samverkan.  
 
Attityder till samarbete och möjliga hinder undersöktes i en enkätstudie (Darlington, 
Feeney & Rixon, 2005a) riktad till personal inom barn- och vuxenpsykiatri samt social 
barnavård. Samtliga yrkesgrupper såg nödvändigheten i en samverkande praktik, men 
saknade stödjande strukturer för detta på organisatorisk nivå. Strukturella hinder, såsom 
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bristande resurser och samverkansprocesser, upplevdes som mer avgörande än hinder på 
individuell nivå, såsom förväntningar på varandra och värnandet om den professionella 
identiteten. Baserat på en jämförande studie av integrering av barn- och 
familjeverksamheter i europeisk social barnavård menade Katz och Hetherington (2006) 
att inriktningen på den sociala barnavården påverkade samverkan mer än strukturella 
eller organisatoriska faktorer hos respektive verksamhet. De barnavårdssystem som 
fokuserade på förebyggande och stöd till barn och familjer, snarare än på risk och 
skydd, menade författarna, hade bättre förutsättningar att hålla fokus på familjen som 
helhet och att samarbeta med andra myndigheter och verksamheter. 
 

Samarbete och kompetensutbyte 
Enligt Barnskyddsutredningens betänkande (SOU 2009:68) innebär det gemensamma 
samhällsansvaret för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa en utmaning 
som kommer att kräva allt mer tvärprofessionella insatser. De lyfte att olika 
verksamheter efterfrågar socialtjänstens kompetens i arbetet med dessa barn och att 
socialtjänsten i sin tur behöver psykologisk, psykiatrisk, medicinsk och pedagogisk 
kompetens i sina utredningar. Helhetssynen på barns utveckling i BBIC tangerar också 
många olika kunskapsområden. Socialstyrelsen (2013a) betonar att det inte är meningen 
att socialtjänsten fullt ut ska behärska alla dessa, utan att den sakkunskap och erfarenhet 
som finns hos andra professioner utanför socialtjänsten ofta kan behöva inhämtas för att 
en väl underbyggd bedömning ska kunna göras. Ju mer komplexa familjens svårigheter 
är, desto högre grad av tvärprofessionell samverkan mellan myndigheter krävs. Väl så 
viktigt som att tillgå specialistutlåtanden är att få rådgivning i analys och bedömnings-
förfarandet, till exempel i situationer där det finns information om barnet och dess 
familj men där det befintliga kunskapsunderlaget fordrar noggrann analys.  
 
I Stiftelsen Allmänna barnhusets skrift Att knyta an – en livsviktig uppgift: Om små 
barns samspel (2007) påtalas svårigheter kring samverkan i ärenden där frågor om 
anknytning och relation är centrala. Här lyfts att socialtjänsten ofta har tillräcklig 
kompetens att förhålla sig till mindre komplicerade ärenden där dessa frågor är centrala, 
men att det i mer komplicerade fall ofta fordras högre psykologisk kompetens avseende 
barns behov och utveckling. Beslut om föräldrars omsorgsförmåga är ofta svåra att 
fatta, varför psykiatrin ofta värjer sig mot delaktighet i dessa beslut. Detta innebär att 
socialtjänsten, som har det formella ansvaret att fatta dessa beslut, ofta står ensam i 
dessa frågor som kräver omfattande psykologisk kompetens. I en intervjustudie 
(Darlington, Feeney, & Rixon, 2005b) om samarbete i barnavårdsärenden där barnet var 
i behov av skydd till följd av förälders psykiska sjukdom framkom att socialsekreterare 
upplevde det som svårt att få tillgång till den kunskap personalen inom psykiatrin besatt 
kring sjukdomen och dess påverkan på föräldraförmågan. Detta förklarades bland annat 
utifrån de skilda perspektiv verksamheterna bar med sig i bedömningen av barns 
respektive föräldrars behov. Personal inom psykiatrin ansåg inte att det var deras 
uppgift att bedöma föräldraförmåga och tyckte att socialtjänsten tog för lite hänsyn till 
förälderns välmående i sitt agerande för att skydda barnet, medan socialsekreterarna 
kunde uppleva att psykiatrin undanhöll viktig information för att skydda föräldern.  
 
Studiens fokus  
I litteraturgenomgången framstod två psykologiska kunskapsområden som centrala i de 
bedömningar och avvägningar som krävs vid barnavårdsutredningar; barns utveckling 
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och behov samt familjepsykologi. Därför har vi valt att avgränsa studiens fokus på 
arbete med psykologiska frågor till dessa två områden, vilka vi i studien benämner 
psykologiska frågor rörande barn och familj.  
 
Vi inte funnit någon studie av barnavårdsutredning inom socialtjänsten som specifikt 
fokuserat på arbetet med psykologiska frågor rörande barn och familj. Vi har inte heller 
funnit forskning som undersökt vilken kompetens i psykologiska frågor rörande barn 
och familj som finns tillgänglig för socialsekreterare i arbetet med barnavårdsutredning 
och vilket stöd denna kompetens utgör. Samhället ställer ökade krav på social-
sekreterares kompetens att genomföra alltmer komplexa utredningar, att samarbeta med 
barn och familj samt förmåga att samverka med andra professioner i utredningen. Vi 
anser därför att förutsättningarna för att tillägna sig nödvändig kompetens och använda 
den i sitt arbete, samt möjligheten att genom samverkan med andra ta del av 
kompletterande kompetens, behöver utforskas och tydliggöras.  
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka svårigheter 
barnavårdsutredande socialsekreterare möter i arbetet med psykologiska frågor rörande 
barn och familj samt hur kompetens i dessa frågor finns strukturellt och praktiskt 
tillgänglig för barnavårdsutredande socialsekreterare inom Stockholms stads 
stadsdelsförvaltningar. Med huvudsakligt fokus på socialsekreterarnas upplevelse 
formulerades följande frågeställningar: 
 

• Vilka svårigheter beskriver socialsekreterare i arbetet med psykologiska frågor 
rörande barn och familj i utredningsarbetet? 

• Vart vänder sig socialsekreterare för att få stöd i psykologiska frågor och 
bedömningar i utredningsarbetet? 

• Hur ser socialsekreterare på den egna kompetensen i psykologiska frågor 
rörande barn och familj? 

• Vilka faktorer påverkar arbetet med psykologiska frågor i utredningen? 

• Vad anser socialsekreterare att de behöver för att underlätta arbetet med 
psykologiska frågor och bedömningar?  

 

METOD 
 

Förstudie 
 
En litteraturgenomgång gjordes där vi koncentrerade oss på framförallt svenska studier 
av barnavårdsutredning. Litteratur söktes främst genom Socialstyrelsens utredningar, 
Allmänna barnhusets publikationer, FoU:s och Statens offentliga utredningars arkiv, via 
deras hemsidor samt genom en forskningsöversikt på området (Sundell et al., 2010). För 
att få djupare inblick i ämnet genomfördes en intervju med en socionom och handledare 
med lång erfarenhet av socialt arbete. Studiens syfte, frågeställningar och upplägg 
diskuterades även med en socialsekreterare med mångårig erfarenhet av arbete med 
barnavårdsutredningar, i syfte att formulera för professionen relevanta frågeställningar. 
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Enkätstudie 
Därefter genomfördes en webb-baserad enkätstudie riktad till samtliga enhetschefer för 
familje-, barn- och ungdomsenheter som bedriver barnavårdsutredningar inom 
Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Syftet med denna var att få kontextuell 
kunskap kring förutsättningar för arbete med psykologiska frågor i barnavårds-
utredningar, samt att få kontakt med personer vi senare kunde intervjua. 
 
Enkäten (se Webbenkät, bilaga 6) utformades i webbenkätverktyget LimeSurvey 
(Schmitz, 2012) via Psykologiska institutionens enkätserver PsySurvey. Enkäten 
omfattade totalt 27 frågor, varav sex var följdfrågor. Frågorna rörde strukturella 
förutsättningar för arbete med psykologiska frågor i barnavårdsutredning och avsåg hur 
arbetet vid enheten bedrevs när enkäten besvarades. Enkäten avslutades med 
information om intervjustudien och en förfrågan om att intervjua socialsekreterare vid 
enheten inom ramen för denna. Enkäten var huvudsakligen utformad med fasta 
svarsalternativ för att öka svarsfrekvensen. Webbenkäten kunde endast besvaras via 
utskickad länk. När deltagarna besvarade enkäten ersattes deras namn med en slumpad 
kod och enkätdata avpersonifierades. Endast undersökningsledarna hade tillgång till 
kodnyckel, för att kunna kontakta de enheter som svarat ja på att delta i intervjustudien. 
I mars 2013 skickades ett informationsbrev med bifogad länk till webbenkäten till 17 
enhetschefer. Brevet (se Informationsbrev enkät, bilaga 2) presenterade enkätstudien 
samt informerade om konfidentialitet och frivillighet. Sammantaget besvarades tretton 
enkäter, vilket innebar en svarsfrekvens på 76 procent. Tio enkäter besvarades med 
fullständiga svar. Enkäten besvarades av elva kvinnor och två män, samtliga 
socionomutbildade. De hade mellan 10 och 38 års erfarenhet inom social barn- och 
ungdomsvård (M = 23.46 år, SD = 9.93) och hade varit på nuvarande tjänst mellan ett 
och sexton år (M = 5.54, SD = 4.61). Enkätdata sammanfattades deskriptivt i tabeller 
och text. Vi valde att använda svaren även från ofullständigt ifyllda enkäter då 
enkätfrågorna till stor del var oberoende av varandra. Sammanfattningen av resultatet 
utgjorde både underlag för utformning av intervjuguide och i nästa skede en mer 
generell bakgrund, att ställa intervjuernas fördjupade resultat mot. 
 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Undersökningsdeltagare  
Urvalet utgjordes av socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredning inom 
Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Med barnavårdsutredning avsågs inte den 
förhandsbedömning av ärenden som föregår beslut om utredning. Elva socialsekreterare 
från fyra olika socialkontor inom Stockholms stad, två i närförort och två i ytterförort, 
intervjuades. Nio intervjudeltagare var kvinnor, två var män och åldern varierade mellan 
24 och 57 år (M = 36.8, SD = 10.3). Sju socialsekreterare arbetade med utredning av 
barn 0 till 9 år alternativt 0 till 12 år, två med utredning av ungdomar 12-20 år och två 
med både barn och ungdomsutredning (0-20 år). Antal år i yrket varierade från knappt 
ett till arton år (M = 5.1, SD = 5.6, Median = 2).  
 
Urvalet skedde främst genom ett bekvämlighetsurval. Eftersom endast fyra enhetschefer 
i enkäten uppgett att det var möjligt för oss att kontakta enheten för intervjuer utgjordes 
urvalet av dessa fyra enheter. Sammantaget arbetade 69 socialsekreterare med 
barnavårdsutredning eller förhandsbedömning av ärenden vid dessa enheter. Vid en 
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enhet tilläts vi kontakta socialsekreterarna direkt med vår förfrågan. Två 
socialsekreterare kontaktades slumpvis och båda tackade ja till deltagande. Vid tre 
enheter förmedlade enhetschef eller gruppchef förfrågan och information om studien till 
socialsekreterarna, som sedan anmälde sitt intresse till enhetschefen alternativt direkt till 
oss. Tio socialsekreterare anmälde intresse för att delta i studien, varav en arbetade 
enbart med förhandsbedömning vilket inte uppfyllde urvalskriterierna och intervju 
avböjdes. Samtliga som fått förfrågan om deltagande via chef beskrev att frågan gått ut 
till alla i arbetsgruppen, antingen vid gemensamt möte eller via e-post. Tid för intervju 
bokades via telefon och ett brev (se Informationsbrev intervju, bilaga 3) med 
information om studiens syfte, genomförande, hur resultatet redovisas samt information 
om konfidentialitet och frivillighet sändes via e-post. Samma information gavs även 
muntligt vid intervjun och de tillfrågades om deltagande i studien upplevdes som helt 
frivilligt. De fick också skriftligt ge sitt informerade samtycke innan intervjun 
påbörjades (se Informerat samtycke, bilaga 4). Allt material kopplat till intervjuerna var 
avidentifierat i såväl dokumentation som bearbetning av data och förvarades så att ingen 
obehörig kunde få tillträde till det. 
 
Datainsamling 
Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes under april och maj 2013. Intervjuerna 
fördelades slumpvis mellan undersökningsledarna. En av de intervjuade hörde av sig 
strax efter intervjun och önskade komplettera den bild som förmedlats, varför en 
uppföljande intervju genomfördes. Intervjutiden hölls flexibel för att ge utrymme för 
fördjupning och varierade mellan fyrtiofem och nittio minuter. Samtliga intervjuer hölls 
i enskilt rum vid socialsekreterarens arbetsplats. Ljudinspelning gjordes med diktafon. 
Intervjuguiden testades i en pilotintervju med en utredande socialsekreterare. Detta 
ledde till att guiden förenklades och antalet frågor minskades. Intervjun utgick från fyra 
övergripande frågeområden (se Intervjuguide, bilaga 5). Dessa rörde vilka psykologiska 
frågor som är svårast att hantera i barnavårdsutredningar, vilken egen kunskap kring 
psykologiska frågor socialsekreterarna anser sig behöva i arbetet och hur de ges 
möjlighet att tillägna sig denna, vilket stöd de har tillgängligt och vilket stöd de är i 
behov av. Frågorna var öppet formulerade och till varje frågeområde fanns förslag på 
följdfrågor som stöd för intervjuaren att fördjupa svaren. Samtliga övergripande 
frågeområden togs upp under varje intervju, men ordningsföljden på frågorna varierade 
mellan intervjuerna. Sist i intervjun frågade vi om det var något som inte hade berörts 
som de tyckte var viktigt i sammanhanget eller ville tillägga. Denna induktiva del av 
intervjuguiden hade till syfte att fånga upp aspekter av området som socialsekreterarna 
upplevde som centrala och som inte innefattats i intervjuguiden. 
 
Analys 
Intervjumaterialet analyserades genom två oberoende induktiva tematiska analyser 
(TA). I föreliggande studie har vi utgått från Braun & Clarks beskrivning av TA:s olika 
steg (Braun & Clark, 2006). Bearbetningen av data inleddes med att intervjuerna 
transkriberades ordagrant. Utöver utsagorna noterades avbrutet tal, betoning, tydliga in- 
eller utandningar, pauser, skratt och överlappande tal. Personuppgifter och annan 
information som kunde hota intervjudeltagarens anonymitet utelämnades.  
 
Undersökningsledarna genomförde varsin oberoende analys. Samtliga intervjuer lästes 
inledningsvis för att få en helhetsbild av materialet. Tankar och uppslag till koder skrevs 
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ner. En initial kodning gjordes sedan i OpenCode (ICT, 2009), ett verktyg för 
kategorisering och strukturering av kvalitativa data. Samtliga intervjuer lästes och 
enskilda segment kodades. Korta benämningar sattes utifrån textsegmentets innehåll. 
Enskilda textsegment kunde kodas med flera parallella koder, som alla sa något 
väsentligt utifrån studiens frågeställningar. Den initiala kodningen genererade en lång 
lista av koder. Nya koder uppstod kontinuerligt, vilket ledde till att intervjuerna lästes 
och kodades flera gånger. OpenCode möjliggjorde för att systematiskt pröva olika sätt 
att föra samman koder för att forma överordnade kategorier. Därefter gjordes en 
genomgång av innehållet i den text som samlats under respektive kod och kategori. I en 
av analyserna gjordes detta genom att varje kodat textsegment överfördes i 
meningskoncentrerad form till en tabell för varje framväxande tema. I tabellerna 
framgick ur vilken eller vilka intervjuer varje formulering hämtats. Tabellerna skapade 
överblick över materialets innehåll och gjorde det möjligt att tydligare se vad som 
utgjorde teman och underteman i materialet. Genom denna granskning uppstod nya 
teman som genererades ur kluster av meningskoncentrerade utsagor. Under analysen 
genererades teman på olika nivåer parallellt genom en iterativ analysprocess där vi 
upprepade gånger gick igenom materialet och hela tiden växlade mellan att betrakta 
materialet på detaljnivå respektive lyfte blicken för att betrakta materialet som helhet. 
Hur olika koder eller kategorier skulle organiseras i förhållande till varandra prövades 
löpande. Denna systematiska sorterings- och struktureringsprocess utgjorde kärnan i 
analysen (se Braun & Clark, 2006; Langemar, 2008). Successivt arbetades teman och en 
sammanhängande övergripande struktur fram. Samtliga teman genererades induktivt i 
en bred och öppen kodning, det vill säga de grundades i data och inte i förutbestämda 
dimensioner eller teoretiska begrepp (Langemar, 2008). 
 
Därefter inleddes en gemensam analysfas. För att säkra interbedömarreliabiliteten 
gjordes en bedömartriangulering där de teman som genererats i de oberoende analyserna 
jämfördes. De teman som identifierats i respektive analys var huvudsakligen 
samstämmiga. Skillnader fanns i hur teman benämndes och organiserades i relation till 
varandra. Efter konsensusdiskussioner bearbetades strukturen ytterligare. En del teman 
lades åt sidan, andra slogs ihop och ytterligare andra delades upp i underteman i en 
strävan efter att generera en struktur där data inom teman var koherenta på ett 
meningsfullt sätt, så kallad intern homogenitet, med samtidig klar distinktion mellan 
olika teman, så kallad extern heterogenitet. En slutgiltig sortering i tre övergripande 
områden med tillhörande huvudteman och underteman arbetades fram. Detta gjordes till 
stor del genom att beskriva resultatet i text och citat. Tolkningar och slutsatser under 
den gemensamma analysfasen kontrollerades fortlöpande mot intervjumaterialet. 
Analysen ansågs tillräcklig och mättad när ytterligare omstruktureringar, det vill säga 
andra sätt att förstå och organisera materialet, inte väsentligen tillförde tydlighet eller 
förståelse till resultatet. För att öka läsbarheten och tydliggöra meningen i de citat som 
valdes att exemplifiera respektive tema anpassades talspråk till skriftspråk. 
 
Etiska överväganden 
En central fråga var vilken ingång till ämnet vi skulle ha för att undvika att studien 
skulle uppfattas som kritisk, som en granskning och ett ifrågasättande av barnavårds-
utredande socialsekreterares kompetens i psykologiska frågor. Detta ansågs särskilt 
viktigt då socialsekreterare utgör en grupp som ofta kritiserats hårt i media. Eftersom 
socionomer utgör den dominerande yrkesgruppen inom socialtjänstens barnavårds-
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utredning och undersökningsledarna, i egenskap av psykologstudenter, representerar 
psykologkåren ansågs det också föreligga en särskild risk att studien skulle uppfattas 
som kritik av annan yrkesgrupp. I såväl introduktionsbrevet till intervjudeltagarna som 
under själva intervjuerna var vi därför måna om att tydligt förmedla vårt intresse för 
deras arbete samt tydliggöra studiens fokus på att arbetet med barnavårdsutredning inte 
endast är beroende av deras egen kompetens, arbete och ambition, utan av ett större 
system av aktörer och organisatoriska förutsättningar.  
 
Att rekrytering av intervjudeltagare skedde via enhetscheferna skulle kunna utgöra ett 
hot mot deltagarnas frivillighet och anonymitet (Langemar, 2008). Genom att fråga 
intervjudeltagarna hur de tillfrågats om deltagande ämnade vi få vetskap om eventuella 
etiska svagheter avseende detta. Ingen sådan information framkom.  

 
RESULTAT 

 
Enkätstudie 

 
I enkäten svarade var tredje chef att introduktion i yrket för nyanställda utan tidigare 
erfarenhet av barnavårdsutredning avgörs utifrån tillgängliga resurser och varierar i 
omfattning. Endast en chef angav introduktion längre än sex månader. Två svarade att 
det helt saknas i strukturerad form och tre uppgav att de inte anställer socialsekreterare 
som saknar tidigare erfarenhet vid enheten. Flertalet enhetschefer angav att 
socialsekreterare tar del av mer erfarna kollegors kompetens genom ärendedragning 
med chef enskilt eller tillsammans med kollegor samt genom att ha medhandläggare i 
ärenden. Något färre svarade mentorskap och informella utbyten mellan kollegor. Den 
externa handledningen varierade i omfattning mellan enheterna, från varannan vecka till 
en gång i månaden med extra handledning vid behov. Drygt hälften av cheferna uppgav 
att handledaren är socionom med psykoterapeututbildning på grund- eller legitimations-
nivå, och övriga uppgav antingen socionom, psykolog eller legitimerad psykoterapeut. 
När det gäller person vid enheten som socialsekreterarna kan vända sig till i svåra 
psykologiska frågor och bedömningar hänvisade fyra chefer till närmast ansvariga chef, 
en till gruppchef och erfarna kollegor och en till handledaren. Av de enhetschefer som 
svarade att det inte finns någon sådan person inom enheten kommenterade tre att de 
samarbetar med BUP i dessa ärenden, en uppgav att de också kan vända sig till 
stadsdelens familjeenhet. I ett svar markerades att svåra psykologiska frågor i första 
hand är barn- och ungdomspsykiatrins ansvarsområde och att barn och ungdomar med 
svårare psykologisk problematik hänvisas dit för utredning och behandling. En 
enhetschef uppgav att psykolog fanns tillgänglig inom stadsdelens socialförvaltning och 
kunde bistå med fortbildning samt specialistkompetens i utredningar.  
 
Enligt knappt hälften av enhetscheferna uttrycker socialsekreterarna behov av mer 
kompetens gällande samtal med barn, bedömning av samspel mellan föräldrar och barn 
samt bedömning av risk- och skyddsfaktorer. Knappt en tredjedel angav att 
socialsekreterarna önskar ökad kunskap om barns utveckling. En chef kommenterade att 
alla vill bli bättre på allt även om kompetensen vid enheten är god, och poängterade att 
BUP och psykiatrin har ett stort ansvar för psykologiska frågor. Vidareutbildning 
erbjöds inom alla psykologiska kompetensområden listade i svarsalternativen. Nästan 
alla enhetschefer angav att utbildning erbjuds kring risk- och skyddsfaktorer, samtal 
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med barn och anknytningsteori, något färre angav utbildning som rör bedömning av 
barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Endast var fjärde uppgav att utbildning 
erbjuds inom utvecklingspsykologi. Vid en enhet var en två-årig systemisk utbildning 
med inriktning på färdighetsträning obligatorisk för socialsekreterarna.  
 
Samtliga enhetschefer angav att de anlitar BUP i psykologiska utredningsfrågor, men 
hälften anlitar även utredningshem, vuxenpsykiatri eller familjeverksamhet i privat eller 
kommunal regi. Två angav att de anlitat privat psykologkonsult. Hälften av cheferna 
uppgav att det som hindrat anlitande av extern kompetens var att föräldrar inte gett 
samtycke, var tredje angav otydlig ansvarsfördelning mellan verksamheter och var 
fjärde att ärendet varit brådskande. Ett fåtal svarade att lång väntetid hos extern aktör 
var ett hinder. Enstaka chefer angav som hinder att extern aktör avböjt uppdraget 
alternativt begränsade ekonomiska resurser eller hög arbetsbelastning vid enheten. 
Ingen uppgav brist på externa aktörer att vända sig till eller bristande kommunikation 
som hinder. Två enhetschefer uppgav att de inte upplevt några hinder och två 
kommenterade att det oftast fungerar vid behov.  
 
Majoriteten av enhetscheferna ansåg att den kompetens i psykologiska frågor rörande 
barn och familj som finns tillgänglig för socialsekreterarna i utredningsarbetet var 
tillräcklig för att enheten ska fullfölja sitt uppdrag. De två chefer som inte ansåg att 
tillgänglig kompetens var tillräcklig fick följdfrågor angående vad mer de önskade fanns 
tillgängligt och vad som behövs för att kunna erbjuda detta. En svarade att 
socialsekreterarnas kompetensgrund inte alltid är tillräcklig och att det skulle behövas 
en kortare utbildningsinsats för psykologiska frågor, men betonade att de i dagsläget 
alltid konsulterar BUP när den egna kompetensen inte räcker till. Den andra uttryckte 
att det skulle behövas tvärprofessionell kompetens i de svåraste ärendena och att det 
under rådande lagstiftning inte är möjligt att professionellt utreda föräldrar med svåra 
personlighetsstörningar. I svaret markerades att det antingen behövs förändring i 
lagstiftningen gällande utredning eller en skärpt kriminalisering av vanvård av barn. 
 

Intervjustudie 
 
Resultatet av intervjustudien presenteras i form av tre övergripande områden, Trångmål 
i utredningen, Begränsningar utifrån arbetets ramar samt Möjligheter, med tillhörande 
huvudteman och underteman (se Resultattabell, Bilaga 1).  
 

Trångmål i utredningen 
 
Konflikt mellan kravet att samarbeta med föräldrar och att sätta barnets behov i fokus 
Då socialtjänstlagen bygger på frivilliga insatser betonade många socialsekreterare att 
ett väl fungerande samarbete med föräldrar är en förutsättning för att kunna sätta in stöd 
och insatser till familjen. Flera påtalade att i ärenden där barn mår dåligt eller far illa, 
men inte tillräckligt illa för att föranleda ett LVU-beslut, är det avgörande att ha 
föräldrarna med sig för att kunna vidta någon åtgärd.  
 

Socialtjänstlagen bygger mycket på frivillighet, hos föräldrar, och har vi inte föräldrar 
som vill samarbeta, då kan det faktiskt vara ganska svårt att få till någonting, som gör det 
bättre för det här barnet. 
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Föräldrar som förnekar problem 
När föräldrar inte talar om hur det verkligen förhåller sig, när de förnekar sina 
svårigheter eller att barnen tar skada av dem, försvåras enligt socialsekreterarna såväl 
möjligheten att få en bild av familjens problematik som möjligheten att sätta in insatser. 
Flera uttryckte hur svårt det är att arbeta med en familj där problemen förnekas.  
 

En del barn- eller många barn har det ju ganska dåligt, men vi kan inte gå in och hjälpa 
för att det inte kommer upp på bordet, kan man säga, om det inte finns märken och sånt. 
Så på det viset tycker jag att det är svårt för - man säger oftast inte sanningen här.  

 
För mig är det viktigare att en förälder kan säga ’Ja, jag har faktiskt gjort det här, jag har 
faktiskt slagit honom’. Ja, men vad bra. Hur gör vi för att sluta med det här? Då tycker 
jag, då finns det ju potential att jobba, än om ett barn berättar ’De gör såhär’ och så har vi 
föräldrar som säger ’Det gör vi inte alls det’. Då når jag liksom ingenting.  

 
Ett par socialsekreterare beskrev hur barns lojalitet gentemot sina föräldrar kan 
komplicera ärendet. Om hela familjen förnekar problemen finns ingen väg in till samtal 
och förändring. Om socialtjänsten sitter med obekräftade misstankar kan dessa också 
vara svåra att lyfta i samtal med barnen. Det blir en ständig avvägning av vad som är 
möjligt att prata om och inte, samt hur samtalet upplevs av barnet. Några uttryckte att 
föräldrar, snarare än att vilja dölja något, kan ha svårt att leva sig in i barnets perspektiv 
och förstå hur föräldrarnas beteende och familjens situation påverkar barnet. 
 

Och det blir väldigt tydligt, särskilt i våldsrelationer /…/ att föräldrarna tänker att barnen 
inte har märkt av så mycket, att de inte har påverkats särskilt mycket. Och sen när man 
pratar med barnet så kommer det visst fram att de har hört eller de har sett, och att de blir 
ledsna och rädda.  

 
Att föräldrar förnekar eller saknar förståelse för barnets situation togs inte upp av alla. 
En socialsekreterare menade att föräldrar ofta är ganska öppna med hur de tycker att 
samspelet i familjen fungerar och vad de upplever som svårt. Tillräckligt för att i 
utredningen kunna göra en första bedömning av familjens behov av hjälp.  
 

Svårigheter i att motivera föräldrar 
När socialtjänsten träder in i egenskap av myndighet, oftast till följd av en anmälan från 
någon i barnets omgivning, uttryckte socialsekreterare att det är svårt att skapa en god 
samarbetsallians med föräldrarna. Ett samarbete där oron kring barnets välmående och 
utveckling kan förmedlas till föräldrarna och de kan motiveras att ta emot hjälp. 
 

Så vi måste jobba jättemycket på relationer till föräldrar, att få bra samarbetsallianser. 
Samtidigt så är vi socialtjänsten, som kommer in när det är en anmälan om deras barn. Så 
vi får jobba jättemycket med att - det är mycket psykologi, att få föräldrarna med sig. Att 
kunna prata om svåra saker utan att föräldrar känner sig kränkta. Att kunna få dom med 
och förstå att såhär blir det för det här barnet, och utan att få människor att gå i försvar. 

 
Socialsekreterarna beskrev arbetet att motivera föräldrar som centralt, men uttryckte 
samtidigt att tiden som behövs för detta saknas. För att insatser ska fungera och bidra 
till bestående förändring till det bättre för barnen, menade flera av socialsekreterarna att 
familjens egen motivation till förändring är avgörande.  
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Det är nästan den viktigaste psykologiska frågan, att motivera till att verkligen vilja 
genomgå en sån föräldrautbildning och själv önska att det ska ske en förändring. 

 
Många socialsekreterare beskrev sitt arbete ur ett systemiskt perspektiv, där både orsak 
och lösning kan sökas i familj och nätverk. Att flytta fokus från den unges beteende som 
orsak till familjens problem och motivera fler att delta i insatser är dock inte alltid lätt. 
 

Nu svarar jag ju bara för min lilla ungdomsgrupp, men att vi jobbar utifrån att hela 
familjen ska med. Det är aldrig liksom en persons fel i en familj om det är tokigt med 
nån. Sen så är det ju svårare att motivera det för föräldrar där det är ungdomen som har 
ett eget beteende. För det är ungdomsbeteendet som syns. 

 
Några av socialsekreterarna tog upp att de ofta möter flyktingfamiljer i sitt arbete. 
Många av dessa familjer bär på en rädsla för myndigheter, vilket försvårar för 
socialsekreterarna att bygga tillitsfulla relationer. Familjerna har ofta med sig mycket 
svåra upplevelser och en stor otrygghet och att då sätta fokus på föräldraförmåga eller 
psykologiska processer i familjen kan vara svårt att prioritera eller motivera.  
 

Alltså våra familjer är ju väldigt svåra ofta. Det kan vara både språk och rädsla för 
myndigheter och allt möjligt. Trauman och suttit i fängelse /…/ ja, rubbet. Och att då bara 
sitta käckt och vara socialtant och säga att du behöver jobba med din föräldraförmåga. 
Det är liksom – det går inte in. För prio ett är bostad, skydda sig själva.  

 
Bedömning av föräldraförmåga hos föräldrar med psykisk ohälsa 
Flera socialsekreterare angav att de i sitt arbete ofta möter föräldrar som mår psykiskt 
dåligt och att samarbetet med dessa föräldrar bereder dem särskilda svårigheter. I de fall 
där förälderns svårigheter inte har utretts eller diagnostiserats någon annanstans kan det 
vara svårt att lyfta frågan kring förälderns psykiska hälsa i utredningen. Flera social-
sekreterare upplevde det som problematiskt att i sådana lägen bedöma föräldraförmåga.  
 

Ja men det är ju till exempel föräldrars psykiska hälsa. Alltså är det föräldrar som är 
sjuka, alltså att man har såna störningar som gör att man egentligen kanske inte är 
lämplig. Eller inte kan ge sitt barn det det behöver. För att man flackar, eller man är 
känslomässigt väldigt instabil, och där man inte har en diagnos. /…/ Jag kan inte tvinga 
föräldrar ’Vi tycker att du ska…’. Det kan vara svårt att prata om det också. /…/ alltså det 
kan jag ju inte säga, ’jag upplever att du inte är frisk’. Utan då måste man försöka få in 
det, och då kan det ju vara svårt. Särskilt om de är lite sjuka. Att ta in det över huvud 
taget. Och då blir det ju svårt att bedöma. 

 
Att få föräldrar att förstå hur deras psykiska ohälsa kan påverka barnen försvåras enligt 
en socialsekreterare av att psykisk ohälsa generellt i Sverige, och än mer i vissa familjer 
de möter, ses som något fult som familjen inte talar om. Många socialsekreterare 
påtalade också att de inte har tillräcklig kunskap om vuxenpsykiatriska diagnoser eller 
vad en viss diagnos innebär för förälderns fungerande, för att kunna utreda barnets 
situation tillfredsställande. Det är svårt för dem att bedöma hur sjukdomen påverkar 
föräldraförmåga och hur det i sin tur påverkar barnet, på kort och lång sikt.  
 

Låt oss säga att en förälder har… kronisk depression, dystymi. På vilket sätt ter det sig 
och på vilket sätt påverkar det den personens vardag. Och sen sedan koppla det till 
omsorgsförmågan. Alltså, hur påverkar det föräldern att tillgodose barnets behov? 
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I fall där socialtjänsten bedömer att barnet tar skada av förälderns sjukdom och är i 
behov av hjälp och stöd beskrev en socialsekreterare att det kan vara svårt att få 
psykiatrin att gå in med behandling till barnet, då de inte bedömer förälderns sjukdom 
som tillräckligt allvarlig.  
 
Svårigheter relaterade till samarbete med andra verksamheter  
Genomgående påtalade socialsekreterarna behovet av ett väl fungerande samarbete med 
andra verksamheter för att kunna utreda barns behov på bästa sätt och för att få in 
adekvat stöd till familjerna. Samtidigt beskrev många att de inte har det samarbete de 
skulle önska med andra instanser. När kontakt väl etablerats beskrevs att samarbetet 
kring ärenden ofta fungerade bra, men flertalet lyfte också fram hindrande faktorer. 

 
Skilda perspektiv  

Flertalet socialsekreterare beskrev att verksamheter bär med sig olika perspektiv då de 
har olika uppdrag och huvudmän och lyder under olika lagar, vilket utgör ett hinder för 
samarbete. Några beskrev också professionernas olika teoretiska perspektiv, eller 
glasögon. De skilda uppdragen blir särskilt tydliga i samarbetet med vuxenpsykiatrin. 
Här beskrevs de olika perspektiven främst som ett föräldra- kontra barnperspektiv. 
 

Vuxenpsykiatrin är väldigt vuxenorienterad. /…/ Inget barnfokus alls. Utan det handlar 
om, ja men, att föräldern ska få träffa sina barn. Men det är- Där upplever jag att vi har 
svårt att samarbeta ibland. Och att på nåt sätt skulle vi behöva bygga en bro, där emellan. 

 
En socialsekreterare sa att det ibland känns som att psykiatrikern ser barnet som någon 
som är bra för förälderns egen läkeprocess, som att barnet är till för föräldern och inte 
tvärt om. Många socialsekreterare beskrev att de skulle vilja vända sig till vuxen-
psykiatrin, i de fall föräldern är aktuell där, för att få hjälp med bedömning av föräldra-
förmåga. Många upplevde att vuxenpsykiatrins individ- och vuxenperspektiv innebär att 
de inte vill uttala sig om patientens föräldraförmåga och att barnen lätt glöms bort.  
 

Ibland så har jag ringt till dom och så har jag frågat, inför en kritisk situation, ’jag skulle 
behöva er bedömning, kring hur mamman skulle klara av – alltså hennes föräldraförmåga 
just nu?’ Och det vägrade dom, för dom utreder inte föräldraförmåga.  

 
En socialsekreterare menade att en förälder kan skrivas ut som frisk eller anses stabil av 
vuxenpsykiatrin, utan att frågan ställs hur det fungerar hemma, med barnen. Andra 
påtalade att även om en förälder inte bedöms vara psykiskt sjuk av vuxenpsykiatrin, kan 
föräldern fortfarande anses vara oförmögen att tillgodose barnets behov ur 
socialtjänstens perspektiv. Bristande barnperspektiv leder också enligt ett par 
socialsekreterare till att vuxenpsykiatrin i för liten utsträckning gör orosanmälningar till 
socialtjänsten eller kontaktar dem för ett samarbete kring familjen.  
 

Orealistiska förväntningar 
Socialsekreterarna uttryckte att andra instanser ofta har höga förväntningar på vad 
socialtjänsten kan göra och åstadkomma i en familj. Förväntningar som uppfattades som 
orimliga utifrån socialtjänstens förutsättningar. En vanlig förväntan som framkom var 
att socialtjänsten ska kunna få saker att hända, problem att lösas och insatser att sättas 
in. Ofta finns en förväntan om att de ska kunna använda tvångsåtgärder, men inte alltid 
förståelse för under vilka betingelser detta är möjligt.  
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I min roll som- jag representerar en myndighet, socialtjänsten, så blir det svårt. För det är 
många som vänder sig till oss och vill att vi ska göra saker. Det kan vara familjen, det kan 
vara skola, det kan vara - BUP vänder sig till oss, och det är många som har förväntningar 
på oss. Och vi kan inte alltid göra saker, som dom vill. 

 
Olika skyldighet och ansvar 

Socialsekreterarna beskrev att socialtjänsten är skyldig att ingripa till stöd och skydd för 
barn, medan andra verksamheter kan välja att dra sig ur arbetet med en familj. Många 
ärenden hamnar därför på socialtjänstens bord, vare sig de har resurser, rätt kompetens 
eller lämpliga insatser att sätta in för att hjälpa familjen. Verksamheter beskrevs dra sig 
ur då de anser att de uttömt sina resurser eller kört fast i arbetet med familjen. Här 
menade en socialsekreterare att socialtjänsten sällan har större resurser eller bättre 
lämpade insatser att tillgå i svåra ärenden. Ett par socialsekreterare uttryckte att även 
socialtjänstens verksamheter riktade till vuxna kan avsluta sina insatser till följd av 
bristande motivation hos föräldern, utan att ta hänsyn till att det påverkar barnen.  
 

Och det kan jag känna ibland, väldigt starkt, att alla andra enheter, inom huset och även 
BUP till exempel, dom kan ju säga ’nej men dom är inte motiverade så vi kan inte göra 
nåt’, och det kan ju inte vi säga och då hamnar ju allt hos oss.  

 
Särskilt tydliga var dessa svårigheter i samarbetet med barn- och ungdomspsykiatri. 
Flera socialsekreterare uttryckte en frustration över att BUP och deras mellanvård 
avsäger sig svåra ärenden eller hänvisar ärenden tillbaka till socialtjänsten när den 
sociala situationen i familjen är för rörig. Att BUP vill att det ska vara lugnt och stabilt 
en längre tid innan de går in med behandling upplevde flera som ett orimligt krav.  
 

Då kommer aldrig de här barnen få någon hjälp. För det tycker jag är vanligt sådär att 
’Nej vi kan inte göra nånting så länge det ser ut såhär’. Ja, men det är ju så här det ser ut. 
Det här är ju deras liv! Och det har sett ut såhär sen de var små. 
 

Socialsekreterarna beskrev en otydlighet kring ansvarsfördelning och roller, och 
beskrev ärenden där olika instanser bollar ärendet sinsemellan. Socialtjänsten kan 
bedöma att en ungdom mår för psykiskt dåligt för att omhändertas enligt LVU och 
placeras på ungdomshem, samtidigt som BUP-akuten inte tar emot ungdomen eftersom 
de anser att det inte föreligger någon suicidrisk. När den unge når enhetens åldersgräns 
och ärendet måste lämna ungdomsenheten kan det vara svårt att få socialpsykiatrin att 
kliva in, eftersom de upplever ärendet som för svårt. Vuxenpsykiatrin är svårtillgänglig 
och kan heller inte bistå med det sociala stöd som den unge behöver. Flera betonade att 
deras ärenden ofta är komplexa, med svårigheter på många nivåer, där det inte alltid är 
självklart huruvida problematiken huvudsakligen rör det sociala eller det psykologiska, 
vilket gör det svårare att veta var ärenden hör hemma. En socialsekreterare beskrev att 
ansvarsfrågan blir än otydligare kring ärenden som omfattar en förhållandevis ny 
problematik, där det fortfarande råder okunskap kring ursprunget till problemen och 
vilka insatser som är lämpliga, som till exempel i ärenden med så kallade hemmasittare.  
 

Personliga relationer 
Avsaknaden av tydliga rutiner för samarbete uttrycktes av några socialsekreterare med 
att det beror mycket på person om det tas initiativ till samarbete med socialtjänsten eller 
inte och hur väl samarbetet fungerar.  
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Jag tycker det är synd att det ska handla ganska mycket om, alltså personkemi, för det 
borde inte- när det handlar om barn som är utsatta så tycker jag inte att det ska handla om 
vilken personkemi man har med den personen som tar emot remissen /…/ 

 
En socialsekreterare betonade att det svåraste inte är att utreda, utan att överlämna 
informationen från utredningen så att barnet eller ungdomen blir väl uppfångad av den 
verksamhet som ska bistå med stöd och behandling. Andra beskrev att när 
kommunikationen brister mellan olika verksamheter, handläggare slutar eller huvudmän 
byts ut är det lätt att ärenden faller mellan stolarna och att insatser som ska påbörjas 
efter utredningen inte kommer till stånd. 
 
Riskbedömning i psykologiska frågor 
Socialsekreterarna beskrev att utöver att bedöma om föräldern har förmåga att 
tillgodose barnets behov just nu så är en viktig del av deras arbete att bedöma hur 
situationen påverkar barnet på längre sikt.  
 

Sannolikhetsbedömning och framtidsprognos 
Svårigheterna i att bedöma vilka risker nuvarande situation innebär för barnets fortsatta 
utveckling beskrevs av nästan alla socialsekreterarna. Flera beskrev osäkerheten i 
bedömningarna och att det inte går att veta hur det faktiskt kommer att utveckla sig. 
Många socialsekreterare påtalade att det är särskilt svårt att bedöma brister i barnets 
omgivning som ligger på ett psykologiskt eller känslomässigt plan. 
 

När det gäller psykisk misshandel, det tycker jag är svårt. För det är så svårt att liksom ta 
på. Liksom när ett barn blir kränkt, avvisad… det är svårt att hitta rätt i hur man ska ställa 
frågor kring det, hur man ska komma till. … Ja men hur man ska kunna göra en 
bedömning kring det.  

 
Att svårigheterna inte är konkreta gör det svårt att påvisa att de utgör en risk för barnets 
utveckling, vilket gör det svårt att motivera insatser. En socialsekreterare beskrev att det 
är svårt att i god tid påvisa om föräldrarnas förmåga till omsorg på ett mentalt och 
känslomässigt planet är tillräcklig utifrån barnets behov. En annan påtalade att när det 
väl gått så långt att tvångsinsatser sätts in på grund av ungdomens eget beteende, så 
fanns det kanske från början en helt annan problematik av psykiskt våld i familjen, som 
fått det att gå snett, men som tappats bort i socialtjänstens utredningar. 
 

Vad det psykiska våldet innebär och hur det påverkar barnet just nu, hur det påverkar 
barnet om ett år, och - ja som vuxen, i framtiden. Och då tänker jag också på 
tvångslagstiftning och LVU, att det är ganska givet att blir du fysiskt misshandlad av dina 
föräldrar, ja men då tänker vi att det här, det funkar inte, föräldrarna kan inte ta hand om 
sina barn, vi behöver flytta på dom, men att den psykiska misshandeln är väldigt mycket 
svårare att ta på.  

 
Forskningsbaserad riskbedömning  

Socialsekreterarna uttryckte att de saknar tydliga riktlinjer kring hur de kan använda 
forskning som stöd i bedömningen av framtida risker. De betonade att forskning uttalar 
sig på gruppnivå, medan de i varje enskilt ärende måste bryta ner kunskapen till individ-
nivå. Det är svårt att ta stöd i forskning och generell kunskap då varje ärende är unikt. 
Att bedöma tillförlitlighet och motstridiga forskningsrön beskrevs som svårt. De flesta 
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beskrev att de försöker hålla sig a jour med aktuell forskning, men att möjligheten är 
begränsad då de saknar tillgång till forskningsdatabas. Enligt socialsekreterarna är det 
oftare nyutbildade socialsekreterare som efterfrågar forskningsbaserad kunskap.  
 

Vad händer långsiktigt ifall föräldern inte kan tillgodose barnets känslomässiga behov? 
Och så ska vi göra en bedömning på vad som kan hända, och det tycker jag är väldigt 
svårt, när man inte riktigt har nån forskning som kan backa upp en. För att vi har fått lite 
otydliga besked där, kring hur man ska använda forskning i en analys.  

 
Några talade om en evidensbaserad praktik där de skulle ha tillgång till forskning kring 
vilka metoder och insatser som gett vilka utfall. Samtidigt beskrev de begränsningarna i 
en sådan kunskapsbank. Som en socialsekreterare uttryckte det:  
 

men det kommer ju aldrig att hända /…/ för det finns inga … patentlösningar. /…/ en 
familj är ett sånt komplext system. Det går liksom inte.  

 
Begränsningar utifrån arbetets ramar 

 
Begränsningar utifrån juridiska ramar 
Samtliga socialsekreterare beskrev att det är svårt att veta att de i många fall inte kan gå 
in med insatser i familjer där barn mår dåligt eller far illa. Hindren för att ingripa rör 
både lagens utformning och rättslig praxis. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och 
om föräldrar tackar nej till stöd och barnets situation inte är tillräckligt dålig för att gå in 
med tvångsåtgärder, blir socialtjänsten tvungen att släppa ärendet.  
 

Många gånger så får man lämna familjer som inte har det speciellt bra, där barnen inte 
har det speciellt bra, men inte tillräckligt dåligt för att vi ska kunna gå in med 
tvångsåtgärder, och föräldrarna vill inte ha nåt stöd.  

 
När föräldrar tackar nej till den insats som socialsekreteraren bedömt att barnet är i 
behov av beskrevs att det enda de kan göra är att vänta och se om ärendet återkommer, 
till följd av nya orosanmälningar, och då kan utredas på nytt.  
 

Utan det man får se till är ju att okej här har vi erbjudit en insats, vi har erbjudit den här 
familjen familjebehandling, de sa nej. Vi har kunnat dokumentera det i vår utredning att 
de har tackat nej. Och vi har försökt motivera på det här och det här sättet. Nej. Det gick 
inte den här gången. Det var inte bra. De kanske kommer tillbaka om ett halvår, det 
kanske blir en ny utredning då. Då kanske vi kan motivera igen. På nytt.  

 
Socialsekreterarna beskrev att LVU-ansökan till förvaltningsrätten är svår att motivera 
med psykologiska brister i barnets miljö. Flera menade att även om de vet att det är 
skadligt för barnet att befinna sig i en situation där de blir kränkta och avvisade av en 
förälder eller inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda, krävs det något konkret 
att gå på för att sätta in en insats, med eller utan tvång. Socialsekreterarna påtalade att 
även om de hade haft verktyg för att själva göra, eller möjlighet att begära in, samspels-
bedömningar av hög kvalitet, så är detta inte tillräckligt som beslutsunderlag, vare sig i 
egna bedömningar eller vid prövning i domstol av tvånginsatser.  
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Jag tycker det känns ibland som att vi kan ju bara göra något om barnet reagerar på - 
hemsituationen till exempel. Så visar dom inte upp eget beteende, än, kan man ju tänka, 
så är det svårt för oss att gå in med tvingande åtgärder och göra någonting för att hjälpa.  
/…/ om jag ska upp och ansöka om vård, för LVU till exempel, så skulle inte det räcka 
riktigt, utan jag behöver nästan ha någonting mer, nåt konkret. Och det är ju svårt att nå 
det känslomässiga konkret. Jag kan ju inte veta hundra procentigt att det här barnet 
kommer att fara illa av det här, men jag kan däremot anta att barnet kommer att göra det. 
För att barn behöver nån stabilitet och förutsägbarhet, och jag ser att det inte finns.  

 
Några socialsekreterare uttryckte önskan om att det skulle finnas någon form av 
mellantvång när det inte är lämpligt eller möjligt att ansöka om vård enligt LVU. Till 
exempel när föräldrar nekar till vård och stödinsatser som gagnar barnet. Samtidigt 
beskrevs problem med detta då motivation anses viktigt för att en insats ska bli lyckad.  
 
Tidsbrist och hög arbetsbelastning  
Nästan alla socialsekreterare beskrev tid som en bristvara och flera uttryckte att den 
höga arbetsbelastningen medför att de inte hinner göra ett så grundligt eller så bra arbete 
som de vill göra. För flera innebar tidsbristen att de inte har medhandläggare i ärenden 
särskilt ofta, vilket minskar rättssäkerheten för familjerna. Några beskrev att de knappt 
har tid att träffa barn för samtal. Tidsbrist uttrycktes även som ett hinder för samarbete 
med andra verksamheter. Bristen på tid beskrevs ofta som något absolut, något som 
finns där och som är svårt för dem att ändra på. 
 
Enligt några socialsekreterare innebär hög ärendebelastning och tidsbrist att 
psykologiska samband och psykologisk problematik riskerar att förbli oupptäckta i 
utredningsarbetet. Särskilt i vagare ärenden, där det inte är uppenbart vad som är fel. 
Om det inte finns tydliga indikatorer på att barnet mår dåligt, menade socialsekreterare 
att risken finns att de nöjer sig med en ytlig bedömning baserat på enstaka möten med 
barnet. Samtidigt uttryckte en socialsekreterare att det under rådande tidspress inte är en 
självklarhet att de ska lyfta in ett djupare psykologiskt perspektiv i alla utredningar, utan 
begränsa det till svårare ärenden som kräver mer beslutsunderlag. En socialsekreterare 
markerade att kunskap om psykologisk problematik eller psykisk hälsa inte alltid tas i 
beaktande även om den finns tillgänglig. Om det beaktas och lyfts fram i alla ärenden 
kräver det att socialtjänsten har resurser att sätta in större insatser i fler familjer. Det 
framgick i socialsekreterarnas berättelser att de ständigt tvingas göra prioriteringar. Det 
mest akuta som rör grundläggande behov av trygghet och stabilitet, genom till exempel 
bostad, mat och skydd mot våld, blir fokus när tid och resurser inte räcker till för att 
utreda eller tillgodose alla behov. 
  

Nej men det kan vara att vi till exempel bedömer ’ja men barnet är i alla fall skyddat mot 
att uppleva våld’. Och då nöjer vi oss kanske med det. Men att - vi kan också anta utifrån 
flera olika personers bedömningar, våra egna, skolans och BUPs, att barnet inte mår bra. 
Av olika anledningar. /…/ Men vi går inte in med tillräckligt med stöd. För att det, det är 
väl en resursfråga i slutändan, tänker jag.  

 
Vidare såg flera socialsekreterare bristen på tid som ett hinder för att skapa goda, 
motiverande relationer med föräldrar. Mer tid ger bättre förutsättningar för att lära 
känna föräldern och skapa förtroende. Tidsbristen beskrevs leda till att insatser sätts in 
för tidigt, innan föräldrarna har tillräcklig egen motivation och vilja till förändring, 
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vilket gör att insatserna inte blir lika framgångsrika. Slutligen påtalade flera social-
sekreterare att arbetsbelastningen är för hög för att kunna prioritera utbildning och att 
det inte finns tid för att kontinuerligt inhämta den kunskap de behöver.  
 
Tillgänglig kompetens i psykologiska frågor 
Många socialsekreterare gav uttryck för att familjerna de möter ofta behöver mer än 
socialtjänsten eller familjeenhetens öppenvård kan erbjuda vad gäller individens egna 
psykologiska svårigheter och svårigheter i familjen som uppkommer kring detta. 
 

Socialtjänstens kompetens och verktyg 
Många socialsekreterare upplevde att de saknar såväl rätt kompetens som lämpliga 
insatser för att på bästa sätt hjälpa familjer som inte har en i huvudsak social 
problematik. Att sakna djupare kunskap och verktyg för att utreda psykologiska 
aspekter, menade en del socialsekreterare, leder till att de i utredningen kan missa att se 
det som barnet eller familjen behöver hjälp med. Även om behovet identifieras eller 
påtalas av föräldrar, så kan det saknas lämpliga insatser. En socialsekreterare tog upp att 
även om det egentligen ska vara behoven som styr insatsen, så är det i praktiken en viss 
uppsättning insatser de har att tillgå. 
 
Socialsekreterarna uttryckte att de behöver kunna göra en grundläggande bedömning av 
samspelet mellan föräldrar och barn. Samtidigt påtalade flera att de saknar verktyg och 
kunskap för detta, vilket gör det svårt att förstå innebörden i det de ser. Några manade 
till försiktighet i att dra slutsatser i utredningen utifrån egna korta observationer, då de 
saknar tillräcklig erfarenhet av samspelsbedömning samt möter familjer i kris i en 
konstlad situation, där beteendet inte kan antas vara representativt. Andra betonade att 
med rätt verktyg kan samspelsobservationer ge värdefull information till utredningen. 
 

Man vrider och vänder på såna här observationer hela tiden. Ja det där såg inte bra ut men 
- såklart det var ett enstaka tillfälle, det kanske faller under normen. Och hur gör man 
liksom, vad gör man med den informationen? Det kan å ena sidan tyda på det här, det kan 
vara ett tecken på någonting väldigt ogynnsamt, eller så är det ingenting.  

 
Flera påtalade att socialsekreterare skiljer sig åt i kunskaper och erfarenhet beroende på 
år i yrket och tidigare uppdrag. Några beskrev att den höga personalomsättningen och 
anställning av nyutexaminerade socionomer försvårar för socialtjänsten att bygga upp 
en egen kompetens i psykologiska frågor, vilket en socialsekreterare menade också gör 
dem mer beroende av andra yrkesgruppers kompetens på området i utredningsarbetet. 
 

Men det är också en verksamhet här med väldigt hög personalomsättning. Så det finns 
inte speciellt mycket kompetensöverföring från- vi har några som har jobbat - länge, men 
det är väldigt många som kommer ut ny-utexade också. Och det - det blir inte den här 
liksom, kontinuiteten i kompetensöverföringen.  

 
Tillgång till specialistkonsultation 

Samtliga socialsekreterare uttryckte att de vänder sig till chefer, kollegor och 
handledare för att bolla psykologiska frågor, men att de också behöver stöd och kunskap 
från andra professioner. De externa handledarna beskrevs ofta ha större kunskaper inom 
psykologi än socialsekreterarna och tillförde därmed ett psykologiskt perspektiv. 
Samtidigt har handledningen ofta ett systemiskt fokus och bidrar sällan med ett 
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individpsykologiskt perspektiv. Den begränsade tiden för handledning gör också att det 
psykologiska inte tas upp i alla ärenden där det skulle behövas.  
 
Endast ett fåtal av socialsekreterarna uttryckte att samarbete med andra verksamheter 
innebär att de kan vända sig till dessa för att rådfråga kring svåra frågor i utredningen. 
Samarbete bedrivs främst inom de professionella kontakter familjen har, och utgörs till 
största del av informationsinsamling eller samordning kring insatser. Undantaget från 
detta är socialtjänstens egna resurs- och familjeenheter, ofta benämnda som öppen-
vården. Flera socialsekreterare beskrev ett välfungerande samarbete där de kan bolla 
och diskutera frågor och bedömningar, särskilt kring samspel och anknytning i familjer. 
Samtidigt nämnde andra inte öppenvården alls alternativt uttryckte osäkerhet kring i 
vilket utsträckning och i vilka frågor de kan vända sig dit. Flera betonade att 
familjeenheten har en viktig kompetens att bidra med i utredningen, men även deras 
psykologiska kompetens ansågs inte täcka alla behov.  
 

Alltså när det gäller anknytning och samspel och sånt, om vi är osäkra så kan vi alltid ta 
hjälp av vår öppenvård. Finns ju flera där som är mycket mer utbildade än vad vi är, som 
har både steg ett och steg två utbildningar och Marte Meo och alla möjliga varianter och 
anknytnings-utbildningar och så. Så där kan vi alltid ta in, både att man kan konsultera 
och man kan också ta med dom i ärendet och låta dom observera eller gå in och göra lite 
mera, som utredningsbedömningar, eller vad man ska säga.  

 
När frågor kring det psykologiska uppstår uttryckte flertalet att de inte har någon person 
eller instans med specialistkompetens inom psykologi att vända sig till generellt i 
utredningsarbetet. Psykologer eller psykologisk kompetens kan finnas att tillgå via 
utredningshem, skolans elevvård och genom familjens kontakter med psykiatrin, men 
möjligheten att konsultera i frågor kring bedömningar framstod som begränsad. Ett par 
socialsekreterare beskrev att psykolog finns knuten till stadsdelens socialförvaltning, 
men att psykologen främst arbetar med behandling till våldsutsatta barn.  
 

Näe, inte så, inte nån sån där som man har helt naturligt, är det inte. Inte som att man kan 
ringa nån. Utan /…/ det är mer om den personen har en kontakt, som kan höra av sig, och 
som har mer kunskap då, än vad jag har, på det området. Annars har vi ingen liksom, jag 
tänker så här, vi har ju stadsjurister, vi har ju inga stadspsykologer att ringa. Det finns inte 
något generellt så. 

 
Att kontakta personer som inte är formellt inkopplade i ärendet var ingen enkel fråga. 
Även om det ansågs vara positivt att kunna få svar på specifika frågor de sitter med i 
utredningen, så upplevde en del att det är svårt att avgöra vad som bryter sekretessen. 
Frågan fanns också vad en person som inte är insatt i ärendet eller känner familjen kan 
tillföra. Att få generella råd ansågs inte vara till hjälp, utan frågeställningarna måste 
vara specifika och knutna till det enskilda fallet.  
 

Nej men det man vänder sig till är ju … Kollegor. Chefer. För problematiken ligger ju 
också i att vad vi kan tala om, med andra. Det är klart att jag kanske skulle kunna ringa en 
psykolog och diskutera, fast liksom var bryter jag sekretessen? Och var gör jag det inte?   

 
Alla beskrev inte bristen på konsultation som ett problem och en del menade att den 
information de behövde för utredningen oftast fanns tillgänglig. Några beskrev 
svårigheterna att få till samarbete med BUP främst som en fråga om bristande resurser, 
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och menade att i övrigt fungerar samarbetet mycket bra. De socialsekreterare som 
uttryckte att de hade möjlighet att konsultera, beskrev dock att det är svårt att få tag på 
personer och att få utrymme för konsultation.  
 

Möjligheter 
 
Socialsekreterarna pekade också ut viktiga vägar framåt i arbetet. Möjligheter utgörs av 
behov som socialsekreterarna identifierade, hos sig själva och i verksamheten, för att 
kunna arbeta med psykologiska frågor i barnavårdsutredningar med större 
tillfredsställelse och bättre förutsättningar att tillgodose barnens behov.  
 
Relationsbaserat arbete med familjer 
En god relation till föräldrarna beskrevs som grundläggande för att skapa motivation till 
förändring hos föräldrar samt tillit för att våga ge insyn i familjesituation och 
föräldraskap. En socialsekreterare påtalade att föräldrar som kränker sina barn ofta inte 
bär på särskilt goda erfarenheter i relation till sina egna föräldrar, och menade att det 
behövs tid för att skapa förståelse kring detta och förtroende nog för att kunna prata om 
hur barnen påverkas av det föräldrarna gör. Hur samarbetet med föräldrar och barn 
gestaltar sig beskrevs också inverka på hur lätt eller svårt ett ärende är att utreda.  
 

Ja men bygga relationer så att man får tillit, vilket kan göra att föräldrarna låter barnen 
öppna sig för oss, för att vi sen ska kunna bedöma rätt. Ja men mycket relations-byggande 
helt enkelt.  

 
Ett par socialsekreterare menade att de genom att arbeta mer relationsinriktat skulle 
kunna nå längre i arbetet. De betonade att utredningsarbetet är ett förändringsarbete, 
som bygger på relationen mellan socialtjänst och familj, och att större utrymme för 
relation och process ger bättre förutsättningar för att skapa förändring i familjen.  
 

Ja, hur mycket vi än… ja alltså fjärde gången vi utreder och föreslår familjebehandling 
och kontaktperson för barnet, och de tackar nej, och det ändå inte är ett LVU-läge. Så vad 
har vi gjort liksom, vi har inte gjort någonting på fyra utredningar då kanske. Och då tror 
jag att man skulle kunna göra mer på en utredning om man jobbade, fick jobba på ett 
annat sätt. … Närmare och mer relationsskapande. Det tror jag. 

 
Jag tänker det beror väl lite på hur man väljer att arbeta. Jag tänker såhär att… alltså jag 
sitter här för att jag vill skapa en förändring. Och det är en process. Det går inte över en 
dag liksom. Och för en del tar det längre tid och för en del går det jättefort. /…/ och jag 
tänker att alla psykologiska frågor handlar ju mycket om en inre process. Och det tänker 
jag att det inte finns så himla mycket utrymme för, inom det här arbetssättet. Jag tänker 
att man måste tänka om. … Jag tänker att socialtjänsten behöver – behöver se annorlunda 
ut. Jag har ingen aning om hur, men det måste finnas andra sätt att jobba på än det här.  

 
Utvecklat samarbete med andra verksamheter 
Generellt uttrycktes en önskan om tätare och bättre samarbete med andra verksamheter. 
Två faktorer ansågs särskilt viktiga för att förbättra samarbetet.  
 

Förståelse för varandras förutsättningar och arbetssätt. 
Några socialsekreterare menade att ett sätt att undvika att verksamheters olika 
perspektiv blir ett hinder för samarbete är att få förståelse för varandras förutsättningar. 
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Men att ha ett godare samarbete med, med både vuxenpsykiatri och med BUP. Vad gör 
ni? Hur gör ni? Vad kan ni inte göra? När ska vi gå in? När kan vi gå in tillsammans? /…/ 
för att få en förståelse för varandras arbete.  

 
Men om det fanns nån på BUP som också var mer insatt i hur vi arbetade på 
socialtjänsten. Och kanske samma här också, om det var nån hos oss som var mer insatt i 
hur man jobbade på BUP, så tror jag att man skulle överbrygga en del /…/  

 
Socialsekreterarna uttryckte att det bästa sättet att nå en sådan förändring är att föra en 
öppen diskussion och menade att det inte är vilja eller intresse som saknas hos de olika 
verksamheterna, utan tid. En socialsekreterare menade samtidigt att det är svårt att vara 
helt insatt i förutsättningarna för varandras arbete och att det därför handlar om att 
kunna känna sig trygg med vad den andra gör, att det finns en ömsesidig tillit till att den 
andre gör ett bra jobb. 
 

Sen är det ju såklart en lång historia av att man kommer från olika skolor och sånt, men 
det tror jag egentligen inte skulle vara så hindrande om man bara kände att man hade tid 
och möjlighet att träffas oftare. För jag har aldrig haft problem med det när jag väl har 
suttit i möten med dom. Och det är ju det man behöver, för man måste kunna prata för att 
förstå det andra perspektivet, tänker jag. Nätverksmöten och sånt, det hjälper jättemycket. 

 
Den relation som föräldrarna byggt upp till socialsekreteraren behöver förvaltas och 
lämnas över på ett bra sätt till den instans som ska bistå med behandling. Därför, 
menade ett par socialsekreterare, är det av vikt att de olika verksamheterna som är 
inkopplade får tid att diskutera sina respektive roller och bygga upp ett förtroende i 
kontakten med varandra.  
 

Korta avstånd till andra verksamheter  
Det framstod som viktigt att sitta nära andra verksamheter för att underlätta ett 
kontinuerligt och välfungerande samarbete. Detta blev tydligt i socialsekreterarnas 
beskrivning av samarbetet med öppenvården, där de som beskrev ett gott samarbete 
också satt nära öppenvården. En socialsekreterare beskrev att hon tog hjälp av 
öppenvården mycket mer i ärenden under en period när en person från öppenvården satt 
i utredningsenhetens lokaler. Det fanns också en önskan hos en del socialsekreterare att 
samla fler eller alla aktörer runt familjerna i samma lokaler, för att underlätta arbetet. 
 

Så att vi arbetar väldigt tätt, och det känns väldigt bra att vi har den sidan ganska nära oss. 
/…/ Dom sitter ju bara bredvid liksom. Och det hjälper en del också. Ibland så är det 
lättare när folk fysiskt sätt sitter nära varandra, för att när jag behöver rådfråga någon då 
går jag till dom, hellre än att ringa dom eller slänga iväg ett mejl, för då får man en 
personlig kontakt och man får på nåt sätt… mer flow till sitt samtal då.  

 
Möjlighet att dela tankar och känslor med andra  
Många av socialsekreterarna beskrev ett behov att få ur sig tankar och känslor som 
väcks i arbetet. Kollegor och chefer beskrevs som viktiga personer att vända sig till för 
stöd och både formella och informella forum för samtal finns, men flera beskrev ett 
större behov. Mycket uppstår här och nu, och efter ett jobbigt klientsamtal kan det vara 
svårt att vänta tills nästa ärendedragning. Flera uttryckte att det viktigaste inte alltid är 
att få direkta råd eller svar i en svår situation, utan lika ofta att bli lyssnad på och 
bekräftad. Två socialsekreterare betonade särskilt hur tankar och känslor stannar kvar i 
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kroppen om de inte har möjlighet att dela dem med andra. En av dem menade att det 
kan påverka såväl psykisk som fysisk hälsa att ensam härbärgera känslor och intryck, 
och såg en möjlighet att minska socialsekreterares sjukskrivningar genom att ge 
möjlighet att hantera stressen, som dessa ger upphov till, utanför den egna kroppen.  
 

För man får ju mycket egna känslor i olika ärenden, som sagt var, olika ärenden väcker ju 
olika saker. /…/ Sen tänker jag att – det som är svårt ibland bara som sitter i kroppen på 
nåt vis, med tankar… eller nån oro i magen eller något liknande. Att det, ja det är nog 
ganska mycket man hanterar på något sätt som jag inte riktigt kan svara på. Man hanterar 
själv, sen kanske man inte hanterar, bara trycker undan det ibland. 

 
Stöd i psykologiska frågor 
Medan en del socialsekreterare menade att all utredning i någon mån rör det 
psykologiska betonade andra att ärenden med i huvudsak psykologisk problematik inte 
hör hemma hos socialtjänsten. I den mån det psykologiska är en del av deras arbete 
uttryckte dock majoriteten att de på olika sätt behöver bättre förutsättningar för att 
arbeta med dessa frågor och bedömningar, vare sig det gäller egen kompetens eller 
tillgång till specialistkunskap hos andra verksamheter.  
 

Struktur för kontinuerlig kompetensutveckling 
Den problematik och de frågor som aktualiseras i ett ärende kan se mycket olika ut. 
Socialsekreterarna beskrev att ärendena oftast är komplexa med problem på flera plan. 
Flertalet betonade att det är många kunskaper de måste hålla levande, att de ständigt 
behöver förvärva sig ny kunskap i arbetet och uppdatera sig om aktuell forskning. Flera 
menade att strukturen för kunskapsinhämtning och kompetensutveckling behöver se 
annorlunda ut för att de ska ha möjlighet att förvärva sig den kunskap och kompetens de 
behöver. Genomgående uttrycktes att socialsekreterarna erbjuds många utbildningar, 
men flera menade att dessa i för liten utsträckning rör psykologiområdet. Utbildnings-
upplägget beskrevs som fragmentariskt. Några efterfrågade en större kontinuitet, med 
återkommande ämnen som ger möjlighet till repetition, andra en gemensam 
grundläggande kunskapsbas för hela arbetsgruppen. En socialsekreterare påtalade vikten 
av att få aktualisera och diskutera kunskaper de har med sig från tidigare utbildning. 
Vidare uttrycktes att det är svårt att täcka in all nödvändig kunskap i den utbildning som 
erbjuds. Några påtalade att generell kunskap inte räcker fullt ut, utan måste brytas ner 
till individnivå för att vara användbar i utredningen. Många beskrev att de i stor 
utsträckning bär eget ansvar att finna den specifika kunskap de behöver i arbetet, för 
vilket flera önskade en bärande organisatorisk struktur.  
 

Det här jobbet innefattar så väldigt mycket, och man kan stöta på så väldigt många olika 
saker. Och den information som man skulle behöva då, den kanske inte kommer upp på 
någon utbildningsdag, /…/ utan - då är det ju upp till en själv att – ja men jag behöver den 
här informationen nu, till en utredning /…/ 

 
Särskilt för nya inom yrket utryckte socialsekreterarna att det är viktigt att 
organisationen har tänkt igenom vad en socialsekreterare behöver kunna och erbjuder 
detta i introduktionen till yrket och genom vidareutbildningar. Några gav uttryck för att 
det är svårt att själv sätta ord på vad de behöver, i form av stöd eller kunskap. 
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Alltså det behövs ju en introduktion för nya socialsekreterare inom barnutredningar. 
Eftersom som ny vet man ju inte vad man inte vet. Så det är svårt för mig att sitta och 
efterfråga saker som jag inte vet att jag saknar. Så det måste ju vara… genomtänkt, från 
organisationen. 

 
Den kunskap och kompetens socialsekreterarna önskade få mer av för att kunna hantera 
de psykologiska frågorna i arbetet rörde främst utvecklingspsykologi, vuxenpsykiatriska 
diagnoser samt barnsamtal och praktiska metoder för att arbeta med barn, men flera 
uttryckte också att de har behov av kunskap inom många psykologiska områden. Två av 
socialsekreterarna hade deltagit i Stockholm stads kompetenssatsning BUSS, en ettårig 
kurs i fördjupad barnutredning som under en period gavs vid Ersta Sköndals Högskola, 
vilken de beskrev som mycket givande. Det som framförallt lyftes fram var att det gavs 
tid för reflektion och diskussion, tillfälle för utbyte med socialsekreterare från andra 
utredningsenheter samt att den löpte kontinuerligt under ett år vilket möjliggjorde för 
dem att fördjupa det de läste och integrera det i sitt arbete.  
 

Behov av specialistkonsultation 
Socialsekreterarnas arbete är brett och spänner över många kunskapsfält och flera ansåg 
att även om de har stort stöd inom enheten så täcker inte det alla behov de har. De 
behöver stöd och kunskap även från andra professioner, och stödet måste finnas nära till 
hands då behovet av konsultation ofta uppstår här och nu. 
 

Det är svårt att säga. De flesta skulle nog vilja ha mer experter så att säga runt ikring sig, 
och såna också som var tillgängliga, att man liksom på nåt sätt… kan ringa ett 
telefonnummer och så. För oftast- vi behöver hjälp här och nu.  

 
Vad gäller stöd i psykologiska frågor var det främst ökad tillgång till barn- och 
ungdoms- samt vuxenpsykiatrin som efterfrågades. Det barnpsykologiska perspektivet 
beskrevs som en väsentlig del av deras arbete. Flera uttryckte en önskan om att kunna 
ringa BUP för att konsultera eller rådfråga i svåra ärenden. Vuxenpsykiatrin upplevdes 
som väldigt tillstängd och där önskades större flexibilitet i samarbetet kring föräldrar. 
Överlag önskades en tydligare struktur för samarbete och konsultation.  
 

Till exempel om BUP kunde organisera sig så att, ja men typ att det var en person där 
som man skulle kunna ringa till, som var mer socialtjänst-kanal liksom.  

 
Tvärprofessionellt arbete i barnavårdsutredning 
På olika sätt beskrev socialsekreterarna vilka gränser de såg för sin egen kompetens i 
arbetet med psykologiska frågor och på vilket sätt de ansåg att psykologisk kompetens 
skulle finnas tillgänglig i utredningsarbetet. I analysen framkom tre kompletterande sätt 
att betrakta psykologisk kompetens i arbetet, vilka betonades i olika utsträckning av 
olika socialsekreterare.  
 

Grundläggande kompetens med tydlig gräns mellan olika kompetenser  
Nästan alla socialsekreterare uttryckte att de själva ska ha grundläggande kompetens för 
att kunna göra en basbedömning i ärendet, för att sedan lämna vidare till andra som har 
mer kompetens inom det specifika området och som kan göra en djupare bedömning av 
vad som inte fungerar och vilken hjälp familjen behöver.   
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Man kan ofta göra en första bedömning, behöver dom hjälp eller inte? Och det är 
egentligen det som utredningen, enligt mig, går ut på. Och det kan man ju göra baserat på 
sina observationer och inte minst vad föräldrarna själva säger att dom vill och att dom 
känner om dom har problem eller inte. Och sen så tänker jag att då tar man in 
kvalificerad personal från vår öppenvård eller att man hänvisar vidare till BUP eller andra 
instanser som har den kompetensen som vi kanske inte har, för att gå in mer i detalj.  

 
Flera framhöll att det är viktigt att tydligt avgränsa sin egen kompetens och inte ge sig 
in på områden de inte behärskar eller bedömningar de saknar verktyg och kunskap för. 
När alla bidrar med sin specifika kompetens upplevdes samarbete fungera som bäst. 
 

Vi som jobbar inom det här området, vi är ju inte psykologer också.  
 

Och ibland så får vi ju också till samarbete men vår öppenvård, och BUP, så att vi, ja men 
jobbar tillsammans fastän att alla har lite olika inriktningar. Och då tycker jag, då funkar 
det som bäst, när man kan få till det.  

 
Fördjupad kunskap 

Nästan lika många socialsekreterare betonade att de trots allt behöver en egen fördjupad 
psykologisk kunskap för att kunna göra en riktig bedömning. Om de inte har rätt 
kompetens så kanske de missar att ställa viktiga frågor och därför inte heller lämnar 
vidare till rätt instans för vidare utredning eller behandling.  
 

För att annars - jag tänker att det kan riskera att det blir lite ytligt, vårt utredningsarbete. 
Att det inte blir att… har man inte viss kunskap, kanske man inte kommer åt det rätta, och 
då får kanske inte det barnet, det rätta stödet.  

 
Ja men i umgängen till exempel då, när ett barn är placerat och har umgänge med sina 
föräldrar. Kunna bedöma om barnet reagerar adekvat, och få nån känsla för anknytning 
och bindning och såna saker. Vi kan inte göra nån djup bedömning av det, men vi måste 
ju ta hänsyn till det. Är det lämpligt för det här barnet att träffa sin mamma och pappa 
igen om fjorton dar eller om en vecka eller inte. För det är ändå vi som tar dom besluten.  

 
En djupare kunskap behövs också för att inte i onödan skicka iväg familjer på utredning 
hos andra aktörer. Flera socialsekreterare påtalade att de själva måste kunna göra en 
initierad bedömning av vad som är en följd av social problematik och vad som kan bero 
på djupare psykologiska hinder. Ett par socialsekreterare påtalade risken att utan egen 
kunskap alltför lätt gå med i ett individpsykologiskt perspektiv där barnets svårigheter 
förklaras främst utifrån barnet själv. Egen psykologisk kunskap behövs då för att kunna 
sätta fokus på hur föräldrarna och samspelet i familjen påverkar barnets svårigheter.  
 

Ja vi behöver kunna veta när vi ska skicka vidare saker /…/ För det kan också bli så att vi 
kan begära utredningar i onödan annars, tänker jag. Och det blir att utsätta barnen och 
familjen för onödiga saker. Det sitter vi ganska ofta med, vad gäller neuropsykiatriska 
saker /…/ Och då försöker man ju utesluta om det är det eller inte. För ofta så kan det ju 
vara bara miljöfaktorer som har utlöst beteendena hos barnen, för att de har det så 
djävligt. Men det behöver ju vi kunna på nåt sätt – bedöma vad vi ska gå vidare med /…/. 

 
Tvärprofessionellt arbete i vardagen 

Slutligen ansåg flera socialsekreterare att specialistkompetens i psykologiska frågor som 
rör barn och familj bör finnas närmre knuten till det vardagliga arbetet och att 
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utredningsarbetet ska utgöras av ett mer tvärprofessionellt arbete. Även här betonades 
gränserna för den egna kompetensen, men istället för att var och en gör sitt och lämnar 
vidare utgörs detta förhållningssätt av ett tydligare teamarbete, där fler kompetenser är 
inne parallellt i ärendet och tar del av varandras kunskaper i bedömningarna. En 
socialsekreterare lekte med tanken att skapa en gemensam organisation för BUP och 
socialtjänst eller öppenvård, för att göra det möjligt att arbeta i team kring svåra 
ärenden, utan att olika verksamheters intressen drar åt olika håll. 
 

Mm jag saknar litegrann det här… alltså också den psykologiska kompetensen i vardagen. 
Till exempelvis som har mer den här kunskapen om föräldrar med personlighets-
störningar, hur man fungerar. Som har mer kunskap om - ja, kan se dom mönstren, och 
hur det påverkar. För att vi har ju ändå en - vi har en allmän kunskap, men vi har inte nån 
expertkunskap om - psykologin. 

 
Även om en del av socialsekreterarna betonade att socialtjänsten inte är rätt instans för 
ärenden med övervägande psykologisk eller psykiatrisk problematik och de flesta 
markerade att de som socialsekreterare inte ska göra någon djupare bedömning av det 
psykologiska, så menade flera att oavsett vad som fokuseras i utredningen finns det 
psykologiska med som en bakomliggande faktor i de flesta ärenden. Flera menade att 
eftersom barnpsykologiska frågor ständigt finns med i deras arbete ska någon med 
djupare psykologisk kunskap och kompetens helst finnas så nära det vardagliga arbetet 
som möjligt, för att bidra med ett psykologiskt perspektiv i alla led av utredningen, som 
socialsekreteraren kan ta med i ärenden där det känns befogat. Detta antingen genom att 
socialsekreterare i arbetsgruppen erbjuds utbildning eller genom tillgång till psykolog 
eller annan person med djupare psykologisk kompetens vid varje utredningsenhet. 
 

Ja, det hade väl varit jättebra om det hade varit någon som var mer specialiserad på 
barnpsykologisk utveckling. Att man kunde ha den kompetensen i gruppen. Att nån kan 
gå vidareutbildningar och… eller några stycken, och kunna driva det och ge den 
kompetensen till gruppen. För vi behöver ju det hela tiden. /…/ Jag tror det är bättre att ha 
kompetensen inom förvaltningen, inom enheten. 

 
Jag skulle vilja ha mer en självklar person, jag skulle vilja ha någon mer i det vardagliga, 
som man konsulterar kring. /…/ Ja… ja! För jättemycket rör ju psykologiska frågor. 

 
Några socialsekreterare betonade att den kunskap de har påverkar hur de ser på ärenden 
och styr vilka frågor de kommer att ställa. Att ha tillgång till djupare psykologisk 
kunskap i det vardagliga arbetet beskrevs kunna bidra med ett utvidgat sätt att tänka i 
ärenden och fler sätt att förstå barnet och familjen.  
 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad socialsekreterare inom 
socialtjänstens barnavårdsutredande verksamhet upplever som svårt i arbetet med 
psykologiska frågor, vilket stöd de upplever sig ha och vad de efterfrågar för att kunna 
utföra arbetet. Resultatet visar på flera faktorer som påverkar socialsekreterarnas 
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möjligheter att utföra ett tillfredsställande arbete i dessa frågor såsom möjligheten att 
tillägna sig egen kompetens på området, tillgång till specialistkompetens, hur 
samarbetet med föräldrar fungerar, resurser och arbetets juridiska ramar. Av resultatet 
framgår att det i dagsläget på olika sätt råder bristande förutsättningar gällande samtliga 
dessa aspekter. Kravet att samarbeta med föräldrar, svårigheter i samarbetet med andra 
verksamheter och begränsad tillgång till specialistkonsultation i kombination med 
tidsbrist- och hög ärendebelastning framkommer som hinder för bedömning av barns 
behov och föräldrars förmåga att möta dessa samt för möjligheten att sätta in insatser till 
stöd för barnet. Möjligheter att förbättra arbetets förutsättningar beskrivs genom 
relationsbaserat arbete med familjer, flexibelt samarbete med andra verksamheter och 
ett utökat tvärprofessionellt arbete samt utökad möjlighet till psykologisk avlastning i 
arbetet. Stödet i psykologiska frågor kan också förbättras genom upprättande av en 
struktur för kompetensutveckling samt större möjlighet att konsultera specialister på 
området i svåra frågor. Resultaten går i linje med tidigare forskning som beskriver 
svårigheter i barnavårdsutredande arbete, samverkan mellan verksamheter kring utsatta 
barn och familjer, samarbete med föräldrar i barnavårdsutredningen och arbetsvillkor 
för handläggare inom social barnavård. Resultaten diskuteras under respektive 
övergripande område.  
 
Trångmål i utredningsarbetet 
Att samarbetssvårigheter med föräldrar leder till en konflikt mellan att sätta barnets 
bästa i centrum och att samarbeta med föräldrar framkommer tydligast i intervjuerna. I 
enkäten framkommer att samverkan med andra verksamheter hindrats då föräldrar inte 
gett sitt samtycke, vilket skulle kunna betraktas som ett uttryck för denna konflikt.  
 
De svårigheter socialsekreterare uttrycker kring att bygga en god samarbetsallians med 
föräldrar inom ramen för socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet är 
samstämmiga med de svårigheter kring föräldrars delaktighet som identifierades i 
studien av Darlington et al. (2010). Deras studie visade att socialarbetarna ansåg att 
föräldrars delaktighet var önskvärd och att det hörde till deras ansvar att uppmuntra 
detta, men att det inte var enkelt, eller möjligt, att åstadkomma i alla situationer. Den 
sociala barnavårdens myndighetsutövning och maktövertag skapade ovilja att delta, 
rädsla och fientlighet hos föräldrar och medförde påtagliga svårigheter att bygga goda 
samarbetsrelationer till familjen. Detta försvårade för socialsekreterarna att arbeta med 
föräldrarnas bristande insikt i barnets situation och oförmåga eller ovilja att förändra sitt 
föräldraskap för att tillgodose barnets behov. Tuck (2012) diskuterar utifrån brittisk 
forskning att en signifikant del av det vardagliga arbetet inom den sociala barnavården 
utgörs av arbete med föräldrar som försöker dölja svårigheter och problem och som 
förskönar bilden av familjesituationen och menar att det är nödvändigt att erkänna att 
föräldrars samarbetsovillighet hindrar socialsekreterares möjlighet att fullfölja 
bedömning och fatta beslut för att skydda barnet. Tuck påtalar att socialsekreterare 
behöver stöd och tillgång till adekvata strategier för att bättre kunna bemöta föräldrars 
olika sätt att göra motstånd. 
 
Socialsekreterarna ger uttryck för en känsla av maktlöshet i arbetet med föräldrar som är 
motvilliga till samarbete. De svårigheter som beskrivs skulle kunna betraktas som ett 
uttryck för föräldrars makt i förhållande till socialtjänsten i det barnavårdsutredande 
arbetet. I Ponnerts (2007) studie uttryckte socialsekreterare att föräldrar var mer 



 32 

motvilliga till samarbete och i högre utsträckning motsatte sig insatser i ärenden som 
gällde omsorgsbrister i barnets miljö än i ärenden som gällde den unges normbrytande 
beteende. Ponnert diskuterar detta utifrån Hasenfeld (1983, 1992, refererad i Ponnert 
2007) som menar att maktbalansen mellan anställd och klient bland annat beror på i 
vilken utsträckning respektive part är beroende av de resurser den andra parten kan 
tillhandahålla och att klienter kan underminera socialtjänstens maktövertag genom att 
förneka behov av hjälp eller göra socialtjänsten beroende av klientens egna resurser. 
Ponnert menar att socialtjänsten har ett större maktövertag beträffande föräldrar till 
normbrytande ungdomar eftersom de ofta efterfrågar hjälp och därmed är beroende av 
organisationens resurser, medan maktövertaget är mindre i förhållande till föräldrar som 
brister i omsorgen om sina barn där situationen snarare är den omvända.  
 
Av socialsekreterarnas beskrivningar framgår att samarbete med andra verksamheter 
ofta präglas av svårigheter. De hinder för samarbete som beskrivs stämmer väl överens 
med de hinder Socialstyrelsen (2007b) lyfter fram utifrån forskning. Svårigheterna 
bekräftas även i studien av Darlington et al. (2005a) där otillräckliga resurser, skilda 
sekretessbestämmelser, luckor i samarbetsprocessen, såsom bristande kunskap om andra 
verksamheter och brister i samarbetskultur, orealistiska förväntningar på andra 
verksamheters möjlighet att agera samt slutligen professionernas olika teoretiska 
kunskapsdomäner och gränser för den egna yrkesidentiteten sågs som barriärer för 
samarbete.  
 
Skilda uppdrag och perspektiv framkommer som ett särskilt påtagligt hinder i 
samverkan med vuxenpsykiatrin där socialsekreterarna upplever att psykiatrin intar sin 
patients perspektiv, vilket beskrivs som ett individ- eller vuxenperspektiv, medan 
socialtjänsten intar barnets perspektiv. I intervjustudien av Darlington et al. (2005b) 
framkom verksamheternas olika utgångspunkt i ett barn- respektive föräldraperspektiv 
som hinder för samarbete och försvårade bedömning av föräldraförmåga vid psykisk 
sjukdom då det var svårt att erhålla utlåtanden om detta från psykiatrin. I studien 
framkom att personal inom psykiatrin hade kunskap om sannolik utveckling av 
sjukdomen och dess påverkan och ibland gjorde iakttagelser kring förälderns samspel 
med barnen, men att de inte ansåg att de kunde, eller var ovilliga, att uttrycka sig om 
vad sjukdomen innebar för föräldraförmågan i ett specifikt ärende. En del handläggare 
uttryckte att i de fall perspektiven krockade och föräldrar och barns behov var 
motstridiga fanns det inte alltid förståelse hos psykiatrin för att den sociala barnavården 
var förpliktigad att skydda barnet. Författarna för fram att det är mycket svårt att förena 
barns och föräldrars olika behov, särskilt om de professionella inte tar hänsyn till det 
ömsesidiga beroendet i frågor som rör föräldrar och barn. Socialsekreterarnas 
svårigheter i att ta del av den psykologiska kompetens som finns inom psykiatrin, som 
beskrivs i föreliggande studie, kan få stora konsekvenser för möjligheten att hjälpa och 
skydda barn. I en studie av Sheehan (2005) framkom att psykiatrins bristande 
involvering i barnaskyddande verksamhet innebar att domstolen erhöll begränsad 
förståelse för barnets emotionella status och föräldrars psykiska hälsa. Detta resulterade 
i att beslut fattades avseende dessa barn utan fullständig information om barnens behov 
och beslutets troliga utfall för barn och föräldrar. I flera fall uttryckte socialsekreterare i 
sina rapporter till domstolen att förälderns mentala status utgjorde en orosfaktor, men 
tydlig information om förälderns psykiska ohälsa eller diagnostisk information framgick 
ofta inte och socialsekreterarna fick kämpa för att få fram information om detta. De 
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psykiska problem som socialsekreterare uppmärksammat stämde inte alltid exakt in på 
psykiatriska bedömningskriterier och det var då svårt för dem att få sin oro bekräftad 
och att få råd om lämpliga insatser från vuxenpsykiatrin. 
 
Ett annat hinder för samverkan som socialsekreterarna lyfter är otydlighet i ansvar och 
roller verksamheter emellan. I enkätsvaren framgår att detta utgjort ett hinder för 
anlitande av extern kompetens. Flera socialsekreterare uttrycker att socialtjänsten bär 
ansvar när problematiken huvudsakligen rör sociala frågor och psykiatrin när 
problematiken huvudsakligen rör psykologiska och psykiatriska frågor. Denna ansvars-
uppdelning framgår också i enkätsvaren där flera chefer markerar psykiatrins ansvar i 
psykiatriska och psykologiska frågor. En tydlig avgränsning tycks dock svårare att göra 
i praktiken. Sundell et al. (2010) påtalar att ansvarsförhållanden i offentliga 
organisationer i allmänhet regleras genom lagar och förordningar, men att det saknas 
färdiga modeller och roller för olika aktörer att inta gällande samarbete, vilket medför 
att problem kring gränsdragningar i juridiska, ekonomiska och organisationskulturella 
frågor är vanliga i samarbetsprojekt. Den otydlighet i ansvarsfrågan som en av 
socialsekreterarna uttrycker kring ärenden som rör förhållandevis ny problematik går 
också i linje med Socialstyrelsens (2013e) uppmärksammande av att det tillkommer nya 
målgrupper för vilka det är otydligt vilken verksamhet eller huvudman som ska göra 
vad och osäkert vilka insatser som är verkningsfulla.  
 
De beskrivningar socialsekreterarna ger av hur BUP villkorar sin involvering i, och 
samverkan kring ärenden bekräftas i en avhandling av Blomqvist (2012), som studerade 
samarbetsprocessen i ärenden hos BUP där barnet mådde psykiskt dåligt, hade sociala 
problem och inte fungerade i skolan. Där framkom att organisationernas olika mål, 
uppdrag och regelverk samt olika status försvårade samarbetet. BUP har i egenskap av 
specialistorganisation inom hälso- och sjukvården en högre status än skola och 
socialtjänst, och avhandlingen synliggjorde att BUP hade större möjlighet att prioritera 
bort ärenden och sätta gränser för samarbetet än skola och socialtjänst. Det framkom att 
BUP valde att avstå från samverkan i flera ärenden där de bedömt att omsorgssvikt hos 
förälder förelåg, antingen då de ansåg den sociala problematiken i familjen vara så 
besvärlig att de inte hade möjlighet att göra några barnpsykiatriska insatser eller genom 
att göra en anmälan till socialtjänsten för att sedan avvakta eventuell inbjudan till 
samarbete i ärendet. Blomqvist menar att de professionella inom BUP väljer att arbeta 
med de ärenden som de lättast når framgång i och därför väljer bort att arbeta med 
familjer med omfattande social problematik till förmån för andra mer motiverade 
familjer som kan följa organisationens upplägg av insatser. Svårigheter att motivera 
familjer tycks således inte endast vara ett problem för barnavårdsutredande 
socialsekreterare, men både i Blomqvist avhandling och i föreliggande studie framträder 
att andra verksamheter har en större frihet i jämförelse med socialtjänstens 
myndighetsutövande verksamhet som är skyldig att försöka motivera familjer. 
 
Socialsekreterarnas beskrivningar av att ärenden bollas mellan verksamheter och 
riskerar att falla emellan verksamheter, skulle också kunna kopplas till 
välfärdssystemets organisering av tjänster. Hjern (2001) menar att välfärdssystemet är 
uppbyggt utifrån en traditionell modell som bygger på avskilda, specialiserade 
organisationsenheter. Ett system som ofta är byråkratiskt utformat med standardiserade 
procedurer, tämligen rigida strukturer och differentiering av roller och uppgifter som 



 34 

inte stödjer organisering över verksamhetsgränser, utan delar upp människors behov i 
specialiserade fack. Människor med sammansatta behov, de som ingen institution 
ensam förmår stödja, utgör därför en stor utmaning för välfärdssystemet. 
 
Flera socialsekreterare tar upp att de ofta möter föräldrar med psykisk ohälsa i sitt 
arbete, något som bekräftas i flera studier (Hertherington & Baistow, 2001; Sheehan, 
2005). Bedömning av föräldraförmåga hos dessa föräldrar beskrivs som särskilt svårt då 
socialsekreterarna saknar djupare kunskap om vuxenpsykiatriska diagnoser. Likt i våra 
resultat framkom i en studie av Sheehan (2005) att många handläggare inom den sociala 
barnavården saknade kunskap om allvarlig psykisk ohälsas långsiktiga natur, hur det 
påverkar individens fungerande i vardagen och hur det påverkar dennes 
föräldraförmåga. Detta bekräftas också i studien av Darlington et al. (2005b) där 
intervjuade handläggare även uttryckte att psykisk ohälsa hos föräldrar innebär 
svårigheter att bedöma pågående och framtida risk för barnets utveckling. Föräldrar 
uppgavs variera mycket i sin föräldraförmåga beroende på sin psykiska status och 
omständigheterna kring ett barn kunde därmed förändras utan tydlig förvarning. I 
föreliggande studie uttrycker en socialsekreterare att de inte kan tvinga föräldrar att 
uppsöka vuxenpsykiatrin och en enhetschef påtalar i enkäten att det under rådande 
lagstiftning inte är möjligt att professionellt utreda föräldrar med svår psykisk störning. 
Detta pekar på socialtjänstens begränsade befogenhet att utreda bristande föräldra-
förmåga till följd av psykisk ohälsa och i förlängningen svårigheten att skydda barn till 
dessa föräldrar.  
 
Flera socialsekreterare upplever riskbedömning av brister i barnets omgivning som 
ligger på ett psykologiskt och känslomässigt plan som särskilt svårt, vilket stämmer väl 
med Ponnerts (2007) avhandling där symtom på omsorgsbrister ansågs diffusa och 
svåra att lyfta fram. I föreliggande studie påtalas svårigheten att motivera insatser vid 
psykisk misshandel för såväl familj som beslutande instans. Detta jämförs med 
bedömning av fysisk misshandel som tydligare anses gå över gränsen för accepterat 
föräldrabeteende och som har konkret påvisbara symtom. Utifrån den diskussion 
Sundell et al. (2010) för kring att det saknas en vedertagen gräns för accepterat 
föräldrabeteende tycks omsorgsbrister på ett psykologiskt och känslomässigt plan 
hamna i den gråzon mellan ett uppenbart bristfälligt respektive fullgott föräldraskap där 
en bedömning är svårare att göra. Några socialsekreterare problematiserar också det 
stöd de kan hämta i forskning och generell kunskap. Sundell et al. (2010) diskuterar att 
de vetenskapliga förklaringar som finns till att barn far illa delvis är motsägelsefulla och 
att dagens vetenskapliga kunskap om barn som riskerar att fara illa främst uttalar sig på 
gruppnivå, medan säker kunskap för att bedöma risker på individnivå saknas. Likt 
socialsekreterare i föreliggande studie påtalar Tham och Meagher (2009) att ärenden 
aldrig är exakt lika och kräver individuella bedömningar, vilket gör det svårt att 
använda sig av erfarenheter från tidigare ärenden. 
 
Begränsningar utifrån arbetets ramar 
Svårigheterna att ingripa då omsorgsbrister föreligger som socialsekreterare uttrycker 
utifrån arbetets juridiska ramar, samt att frivilligheten i socialtjänstlagen gör det svårt att 
sätta barnets bästa främst, bekräftas i Leviners avhandling Rättsliga dilemman i 
socialtjänstens barnaskyddsarbete (2011). I avhandlingen undersöktes socialtjänstens 
möjlighet att leva upp till det ålagda ansvaret att skydda barn från brott och 
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missförhållanden i hemmen. Studien visade att barnaskyddsregleringen ställer upp höga 
mål gällande barns livsvillkor och krav på att barn ska skyddas från våld och utsatthet i 
hemmet, men att socialtjänsten inte ges tydliga verktyg och befogenheter att förverkliga 
detta. Enligt Leviner leder vaga och osäkra rättsliga verktyg, i kombination med ett 
starkt betonande av att utredning och insatser ska genomföras i samförstånd med 
vårdnadshavare till en rättslig praktik som snarare fokuserar på samförstånd med och 
motivation av föräldrar än på utredning av vilka barn som är i behov av stöd och skydd. 
Leviner föreslår bland annat en grundlig genomgång av regleringen där komplexiteten i 
barns och föräldrars motstående intressen lyfts fram. Att socialsekreterare tvingas lämna 
barn som far illa utan insats bekräftas även av Norström och Thunved (2009), som 
påtalar att lagens strävan mot frivillighet och självbestämmande innebär att utsatta barn 
som behöver stöd kan lämnas utan insats i ärenden där föräldrarna inte samtycker till 
vård, och där socialtjänsten inte bedömer att barnets situation är tillräckligt svår för att 
ingripa med tvång. De påtalar dock att lagen även ålägger socialtjänsten att arbeta med 
att motivera ungdomar och föräldrar att ta emot hjälp och att socialtjänsten därför inte 
kan avsluta kontakten kring dessa barn. 
 
Intervjuade socialsekreterare uttrycker att det är särskilt svårt att påvisa brister i barnets 
omgivning som ligger på ett psykologiskt och känslomässigt plan. De är beroende av 
något konkret påvisbart för att ha möjlighet att ingripa, något som är svårt då brister på 
detta plan till sin natur är icke-konkreta. En socialsekreterare påtalar också att psykisk 
problematik lätt tappas bort, och att det kanske först är när barnet som äldre har 
utvecklat ett eget destruktivt beteende som det sker ett tvångsomhändertagande. En 
brittisk studie (Glaser, 2002) tar upp att det är svårt att få till stånd tvångsinsatser vid 
psykisk misshandel eftersom skadan inte är uppenbar. Detta är enligt Glaser av 
väsentlig betydelse eftersom familjer där psykisk misshandel förekommer ofta är svåra 
att motivera till behandling. Det betyder att insatser sätts in först när uppenbar skada har 
skett och det är därmed svårt att ingripa för att förebygga att dessa skador överhuvud-
taget uppkommer. Sheehan (2006) påtalar att barn som utsätts för psykisk misshandel 
ofta inte kvalificeras för skyddande interventioner från social barnavård eftersom den 
kroniska och långvariga misshandel de utsätts för inte lämnar synliga spår, utan främst 
skadar barnets självkänsla, självförtroende, anknytning och känsla av tillhörighet, vilket 
är svårt att påvisa som skada. 
 
Tidsbrist och hög arbetsbelastning framhålls av intervjuade socialsekreterare som en 
övergripande begränsning för att utföra ett bra arbete och uttrycks vara ett hinder för 
flera centrala moment i arbetet. Resultaten tangerar beskrivningen i Lindquist (2010) 
studie, med bland annat hög arbetsbelastning med för många parallella ärenden, 
splittrade dagar, svåra fall som tenderade att sluka all tid och skapa stor oro hos 
utredaren samt svårigheter att få till resurser från samarbetspartners. Socialsekreterarna 
upplevde sig inte heller ha tid att delta i de utbildningar som fanns tillgängliga eller sätta 
sig in i aktuell forskning. Föreliggande studies socialsekreterare beskriver också att hög 
arbetsbelastning och tidsbrist är hinder för samarbete med andra verksamheter och för 
att bygga goda motiverande relationer till familjerna, vilket bekräftas bland annat i 
Hetherington och Baistow (2001). Att resursbrister utgör ett hinder för samverkan 
bekräftas också av Darlington och Feeney (2008) där respondenter uttryckte att 
tillgängliga resurser tillät personal inom den sociala barnavården och psykiatrin att 
endast hantera det mest akuta i arbetet och gjorde det svårt att närvara vid gemensamma 
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konferenser och att tillägna sig kunskap om vilka andra verksamheter som fanns 
tillgängliga. Att i princip samtliga socialsekreterare uttrycker tidsbrist och hög 
arbetsbelastning som ett hinder för deras möjligheter att göra ett så grundligt och bra 
arbete som de önskar går i linje med det ifrågasättande av socialsekreterares möjlighet 
att bedriva ett arbete av god kvalitet utifrån sina arbetsvillkor som lyfts av både Tham 
(2008) och Lindquist (2010). En socialsekreterare uttrycker att det inte alltid finns 
möjlighet att tillgodose behov även i de fall de identifierats eftersom begränsade 
resurser kräver prioriteringar inom och mellan ärenden. Detta kan kopplas till att 
socialsekreterare vid uppföljning av BBIC uttryckte att BBIC avtäckte behov hos 
barnen som de inte alltid hade möjlighet att möta och de påtalade att mer resurser måste 
tillskapas för att möta det ökade behov av stöd hos barn och föräldrar som identifierats i 
BBIC-utredningarna (Nilsson & Burman, 2004). Precis som BBIC tillför nya 
dimensioner att beakta i arbetet, så menar flera av socialsekreterarna i vår studie att 
ökad kompetens i psykologiska frågor och ökat uppmärksammande av den 
psykologiska dimensionen i ärenden också utgör en fråga om tillgängliga resurser för att 
möta de behov som då identifieras. 
 
Möjligheter 
Flera socialsekreterare framhåller vikten av att bygga en tillitsfull relation till föräldrar 
för att kunna åstadkomma förändring. I en studie av Gallagher et al. (2011) betonades 
betydelsen av att socialarbetare bygger tillitsfulla relationer till familjer, som utvecklas 
över tid och där tilliten gradvis byggs upp. Tillit framhölls som viktigt för att övervinna 
rädsla och på så vis möjliggöra delaktighet. Darlington et al. (2010) framhåller vikten av 
att socialarbetaren arbetar med föräldrarna för att successivt få dem att förstå barnets 
behov och hur dessa kan mötas, vilket beskrivs som ett viktigt arbete även i 
föreliggande studie. Att stor vikt läggs vid att skapa en relation till föräldrarna för att 
skapa förståelse och motivera till insatser bör dock ses i relation till den svenska 
barnavårdens betoning av frivilliga insatser. I socialsekreterarnas beskrivningar blir det 
tydligt att detta förhållningssätt inte fungerar i alla familjer och att det då kan innebära 
att värnande om barns behov av stöd kompromissas. En del socialsekreterare önskar att 
det fanns ett alternativ som låg mellan frivillighet och tvång, att de hade befogenhet att 
använda någon form av mellantvång när föräldrar upprepade gånger inte samtycker till 
insatser som gynnar barnet.  
 
Tätare och mer välfungerande samarbete med andra verksamheter beskrivs av 
socialsekreterarna som centralt i arbetet med psykologiska frågor och många efterfrågar 
ett utökat tvärprofessionellt samarbete närmre knutet till det vardagliga arbetet. Detta 
går i linje med samhällets strävan efter ökad samverkan mellan verksamheter i arbetet 
med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Upprepade försök har gjorts för att få till 
stånd detta genom till exempel skärpt samverkanslagstiftning och upprättandet av BUS-
avtalet (Socialstyrelsen, 2006b; Stockholms läns landsting & Kommunförbundet 
Stockholms län, 2012). Ökad förståelse för varandras förutsättningar och arbetssätt 
verksamheter emellan framhölls av intervjuade socialsekreterare som centralt för att 
förbättra samverkan. I studien av Darlington et al. (2008)  påtalade både personal inom 
psykiatri och social barnavård att ett effektivt samarbete krävde kunskap om den andra 
verksamhetens fält såsom tillgängliga resurser, remitteringsprocess och de juridiska 
ramar verksamheten arbetar inom för att motverka orealistiska förväntningar och främja 
samarbete. De ansåg inte att professionella behöver ha expertkunskap inom andra fält 
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men att de behöver ha tillräcklig kunskap för att kunna remittera, dela information kring 
förälder och barn samt förstå den grund utifrån vilken beslut fattas av professionella 
inom respektive sektor. I intervjustudien av Darlington et al. (2005b) framkom att 
välfungerande samarbete var beroende av regelbunden kommunikation och utbyte av 
information i goda och väletablerade arbetsrelationer, där de olika verksamheterna hade 
kunskap om och förståelse för varandras arbetsprocesser, ramar och utgångspunkter, 
med separata och gemensamt överenskomna roller för respektive verksamhet. I relation 
till detta kan nämnas att Socialstyrelsen (2013f) har konstaterat att en rad professioner i 
dagsläget brister i sin kunskap om socialtjänsten. 
 
Föreliggande studies socialsekreterare beskriver tillitsfulla relationer som betydelsefullt 
för att utveckla ett välfungerande samarbete såväl mellan verksamheter som till 
föräldrar och ett par socialsekreterare uttrycker att det behövs en annan arbetsstruktur 
där relationer har en mer central plats. Katz och Hetherington (2006) för fram tillit som 
den viktigaste grundprincipen för samverkan och samarbete. De menar att 
tvärdisciplinärt arbete och samverkan är beroende av att yrkeskår och ledning agerar i 
en kultur som värdesätter utveckling av goda arbetsrelationer både till familjer och till 
andra professionella, och som ger resurser och framförallt tid till formell och informell 
kommunikation mellan verksamheter och professioner. 
  
Att ha möjlighet att mötas och bygga tillitsfulla relationer verksamheter emellan skulle 
också kunna bidra till den flexibilitet i samarbetet som intervjuade socialsekreterare 
efterfrågar. Willumsen (2007) fann i sin studie av interprofessionell samverkan kring 
barn i utsatta situationer i den norska barnavården att samverkan tycktes ta sin 
utgångspunkt i etablerade rutiner och procedurer för samverkan mellan professionella, 
men att en dynamisk förhandlingsprocess sedan utvecklades mellan de professionella 
där de prövade olika lösningar och värderade olika möjligheter och åtgärder. En 
betydelsefull del av denna process var enligt Willumsen att utveckla förtroende, att dela 
erfarenheter, att erkänna olika bidrag, att skapa en öppenhet i förhållande till varandra 
och en öppenhet för förändring. I takt med att denna förtroendeskapande 
förhandlingsprocess utvecklades uppkom en kreativitet och ett behov att gå utanför 
standardiserade lösningar. 
 
Behovet av känslomässig avlastning som uttrycks av socialsekreterarna, uttrycktes även 
av socialsekreterare som deltog i Lindquist (2010) studie. Merparten av 
socialsekreterarna i en studie av Anderson (2000) var emotionellt utmattade. Utifrån 
arbetets känslomässigt krävande karaktär framhåller Anderson betydelsen av 
emotionsfokuserad coping där känslor uttrycks och stöd hämtas hos andra. Gibbs (2001) 
menar att om socialsekreterares behov av att uttrycka känslor och tankar förblir 
otillfredsställda kommer stressen att öka över tid. Gibbs framhåller därför behovet av att 
organisationer överväger vad som kan göras för att känslor ska kunna konfronteras och 
hållas i det emotionellt krävande arbetet.  
 
Avslutande diskussion 
Ökade krav i den sociala barnavården bidrar till att socialsekreterare successivt får nya 
arbetsuppgifter som är tidskrävande, som höjer ribban för vad som utgör god kvalitet i 
utredningsarbetet och som ställer högre krav på den kompetens som behöver finnas 
tillgänglig i arbetet. Komplexiteten i människors problem och behov uppmärksammas 
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också allt mer. Detta medför att socialsekreterare förväntas tas hänsyn till fler aspekter i 
sina bedömningar och göra svåra överväganden. Att hantera denna komplexitet är 
resurskrävande och kan tänkas ställa högre krav på kompetens, tvärprofessionellt arbete 
och tillgängliga resurser i arbetet med psykologiska frågor rörande barn och familj i 
barnavårdsutredningar. Studien visar att utredningsarbetet är beroende av många olika 
samspelande faktorer och socialsekreterarna i studien beskriver brister på flera plan som 
gör det svårt för dem att tillfredsställande utreda och bedöma psykologiska frågor. En 
stor del av de svårigheter socialsekreterarna beskriver är relaterade till bristande 
utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling, för samverkan och informationsutbyte, 
för att bygga motiverande relationer till föräldrar och för att gräva djupare i ärenden. 
Arbetet beskrivs även påverkas av de gränser som sätts av lagar och förordningar, av 
andra verksamheters förutsättningar och skyldigheter och inte minst av de människor de 
är satta att hjälpa. Enligt socialsekreterarnas beskrivningar av samverkan saknas ofta 
gemensamt formulerat syfte och tydliga roller. Ett centralt syfte med föreliggande studie 
var att undersöka vilket stöd som finns strukturellt och praktiskt tillgängligt för 
socialsekreterare i deras arbete med psykologiska frågor. Studien indikerar att 
socialsekreterare kan stå utan tillräckligt stöd i svåra psykologiska frågor.  
 
Många av de familjer som aktualiseras för barnavårdsutredning och insatser har 
sammansatta och komplexa problem och behov, och alla tycks överens om att olika 
kompetenser behöver befrukta varandra för att behoven hos dessa familjer ska kunna 
mötas. Samtidigt har det visat sig vara svårt att få till stånd ett välfungerande samarbete 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialsekreterarna ger uttryck för att 
deras möjligheter att konsultera andra professioner kring bedömningar i psykologiska 
frågor relativt begränsade. Den täta samverkan med andra verksamheter som en del 
socialsekreterare efterfrågar i arbetet med dessa frågor kräver en hög grad av 
gränsöverskridande mellan verksamheter. Välfärdsystemets specialiserade och 
fragmenterade karaktär innebär dock att den kompetens som är nödvändig i arbetet är 
spridd inom ett omfattande system med tydligt separerade enheter som var och en 
ansvarar för sin egen del såväl ekonomiskt som gentemot familjerna. 
 
Barn som far illa psykologiskt och emotionellt är en grupp som enligt studien kan vara 
svår att identifiera och nå med insatser. Ett välfungerande tvärprofessionellt arbete är 
kanske allra viktigast för dessa osynliga barn. Studiens resultat och tidigare forskning 
pekar på att det finns en väsentlig begränsning i socialtjänstens möjlighet att utreda och 
påvisa psykiska omsorgsbrister i ett barns miljö och i deras befogenhet att ingripa till 
stöd och skydd för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. På senare tid har barn till 
psykiskt sjuka föräldrar uppmärksammats och hälso- och sjukvården har fått utökat 
ansvar för att se till dessa barns behov (Socialstyrelsen, 2013c). Vi anser att det även 
behövs ett ökat fokus på vilken utmaning denna grupp av föräldrar utgör i 
socialtjänstens barnavårdsarbete.  
 
Flera socialsekreterare efterfrågar möjlighet att kunna konsultera någon med fördjupade 
kunskaper inom området i svåra psykologiska frågor i det vardagliga arbetet. Flera 
beskriver att det vore smidigt om det fanns någon vid den egna enheten att vända sig 
till. Socialsekreterare som utför barnavårdsutredningar inom socialtjänsten är till största 
delen socionomer och utgör således en homogen yrkesgrupp. I arbetet hos såväl BUP 
som vuxenpsykiatrin finns tillgång till tvärprofessionella arbetslag. Socialsekreterarnas 
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efterfrågan av tvärprofessionellt samarbete i det vardagliga arbetet väcker tanken att det 
skulle kunna vara värdefullt att införa ett sådant upplägg även inom socialtjänstens 
barnavårdsutredande enheter.  
 
I studien beskriver flera socialsekreterare att utredningsarbetets yttersta mål är att skapa 
en förändring till det bättre i en familj. Samtidigt framkommer tydligt i deras 
beskrivningar att barnavårdsutredningen endast utgör en del i arbetet för att skapa denna 
förändring. Barnavårdsutredningen ska ligga till grund för beslut om vård och insatser, 
där denna förändringsprocess kan fortsätta. Det innebär att även om utredningen är av 
god kvalitet och problem och behov identifieras, kommer det inte vara tillräckligt för att 
hjälpa familjen om socialtjänsten saknar resurser att tillgodose de behov som 
identifierats eller om familjen inte fångas upp eller erhåller hjälp från bäst lämpade 
verksamheter och professioner.  
 

Metoddiskussion 
 
En styrka i vår metod har varit de många vägar till kunskap vi använt oss av. Studiens 
breda bas vidgade även vårt psykologperspektiv och möjliggjorde att vi kunde möta 
socialsekreterarna med en tillräcklig förståelse för komplexiteten i socialt arbete med 
barn och unga för att kunna fördjupa oss i deras beskrivningar redan i intervjudialogen.  
 
Enkätstudie 
Syftet med enkätstudien var att göra en kartläggning av förutsättningar för 
utredningsarbetet och att erhålla kontextuell kunskap inför intervjustudien. Enkät ansågs 
som en lämplig metod för detta. Svarsfrekvensen (76%) var rimlig i relation till en 
förväntad svarsfrekvens på 50 – 70 procent för enkätstudier (Trost, 2012). En svårighet 
med webbenkäter är att det är svårt säkerställa vem som fyllt i den. Vi bedömer risken 
som liten att någon som inte hade tillräcklig insyn i verksamheten besvarade i enkäten. 
Vi valde att använda fasta svarsalternativ för att göra det möjligt att besvara enkäten 
snabbt och smidigt. I efterhand har vi dock insett att flera av enkätens frågor kunde ha 
formulerats tydligare och med större fokus på svarens användbarhet utifrån studiens 
frågeställningar. Alternativet annan/annat användes dessutom i mycket liten 
utsträckning av deltagarna, och med facit i hand tror vi inte att det beror på att våra 
alternativ var uttömmande och fullständiga. Detta begränsade den kunskap vi fick 
tillgång till och resultaten bör användas med försiktighet. Vi avsåg inte att göra 
jämförelser mellan enkät- och intervjustudie eftersom detta varken är etiskt eller 
metodologiskt lämpligt. Sammantaget innebär detta att enkätens resultat inte kunde 
integreras i diskussionen på ett tillfredsställande sätt. Vi väljer att presentera enkätens 
resultat då vi anser att det ändå bidrar med viktig kunskap om förutsättningar för 
socialsekreterarnas arbete med psykologiska frågor i barnavårdsutredningar.  
 
Intervjustudie 
Då endast ett begränsat antal enheter uppgav att de kunde delta i studien var det inte 
möjligt att göra ett kvalitativt urval av intervjupersoner. Däremot kan vi se att de 
enheter som deltog skiljer sig med avseende på socioekonomisk belastning i 
upptagningsområdet samt i storlek och organisering av verksamheten, faktorer som kan 
påverka förutsättningarna för arbetet. Vad gäller socialsekreterarna fanns en spridning 
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över ålder och erfarenhet. Majoriteten av deltagarna hade relativt få år i yrket, vilket 
dock kan tänkas spegla verksamhetens generellt höga personalomsättning.  
 
Det är viktigt att reflektera över hur rekryteringen av intervjupersoner påverkat 
resultatet. Socialsekreterarna beskriver att när förfrågan förmedlades via enhetschefer så 
fick hela arbetsgruppen via mejl eller samtliga närvarande vid mötet frågan, vilket tyder 
på att enhetscheferna inte själva selekterade ut personer för medverkan i studien. Vi var 
särskilt noga med att undersöka frivilligheten i dessa fall, men mer subtil påverkan som 
kan ligga i relationer och gruppdynamik kan inte uteslutas. Att deltagarna själva anmält 
sitt intresse kan också antas påverka resultatet. Vi har dock inte kunnat identifiera någon 
enskild faktor till följd av detta som skulle ha inverkat systematiskt på resultatet. De två 
sätt som vi kontaktat socialsekreterarna på, direkt per telefon eller via enhetschefen, 
påverkar också deras beslut om deltagande. För att uppnå variation i urvalet kan det 
vara en tillgång att båda sätten användes. Huvudsyftet med ett kvalitativt urval är att få 
deltagare som kan ge en så rik och varierad information som möjligt, och då är en viktig 
förutsättning att deltagarna är motiverade att delge denna och fördjupa sina tankar.  
  
Användandet av semistrukturerade intervjuer som metod upplevdes som ett lämpligt val 
utifrån studiens syfte att komma så nära socialsekreterarnas upplevelse kring ämnet som 
möjligt. Det gjorde det möjligt att hela tiden följa upp deras svar för att få en djupare 
och mer nyanserad förståelse av deras upplevelse och tillät oss fortlöpande validera att 
vi förstått dem rätt. Vi anser att de elva intervjuer som genomfördes var tillräckliga för 
att uppnå såväl god bredd som djup och nyansering i data. Att materialet kring brister 
och hinder var fylligare kan emellertid inte helt frikopplas från intervjuernas struktur. 
Det är rimligt att anta att vi utifrån vår frågeställning ställde fler följdfrågor då 
intervjudeltagare uttryckte svårigheter i arbetet, vilket kan ha bidragit till att vi fick ett 
mindre fylligt material kring välfungerande aspekter i arbetet. Kopplat till tidigare 
diskussion om urvalet så är det också möjligt att ett skäl till att delta i en lång intervju i 
ett annars mycket tidspressat arbete är att missnöje med delar av arbetet och önskan om 
förändring skulle kunna motivera till att delta i forskning med fokus på det egna arbetets 
förutsättningar.  
 
Genom ett noggrant och systematiskt tillvägagångssätt i analysen säkerställde vi god 
förankring i materialet och risken för kognitiva felkällor, såsom till exempel att enstaka 
detaljer får stor betydelse, undveks. Detta bidrog till att stärka studiens validitet. Enligt 
Langemar (2008) är sorteringen av data central för att få fram ett rikt och meningsfullt 
resultat och användning av dataprogram främjar effektivitet och systematik vid 
bearbetning av större mängder data. Användning av Open Code innebar ett stort stöd i 
sorteringsprocessen. Hela materialet kunde då finnas tillgängligt och behövde inte 
sammanfattas eller komprimeras inför fortsatt analys, vilket även det stärker validiteten. 
Risken att feltolka text när den tas ur sitt sammanhang har motverkats genom att 
tolkningar hela tiden kontrollerats mot rådata. Under kodningen behöll vi också utsagor 
i sin helhet för att bevara den meningsbärande enheten i sin kontext. Vi planerade även 
att inhämta återkoppling på analysen från deltagande socialsekreterare, vilket hade varit 
ett sätt att ytterligare undersöka, och potentiellt stärka resultatets validitet. Vi ansåg det 
dock nödvändigt att göra avkall på detta utifrån tidsramarna för studiens genomförande. 
Validiteten hade också kunnat stärkas genom att en för intervjuerna oberoende person 
genomfört en separat analys av materialet för ytterligare bedömartriangulering. 
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Att föra in materialet i tabeller gjorde det möjligt att leta efter mönster genom att 
jämföra teman mellan olika grupper av intervjudeltagare. Det möjliggjorde också att 
kritiskt granska skillnader i teman mellan de båda intervjuledarnas respektive intervjuer 
för att upptäcka intervjuareffekter i resultatet. Inga betydande skillnader i teman 
framkom. Ett reflexivt förhållningssätt, såsom Alvesson och Sköldberg beskriver det, 
har också hela tiden genomsyrat alla delar av arbetet: ”Reflektion innebär att man tolkar 
sina egna tolkningar, perspektiverar sitt eget perspektiv, ställer sin egen auktoritet som 
uttolkare och författare i självkritisk belysning” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 5). 
Detta innebär en medvetenhet om att forskning aldrig sker i ett vakuum. Olika 
forskningseffekters påverkan på data diskuterades och problematiserades fortlöpande 
oss undersökningsledare emellan.  Att vi har varit två i arbetet upplever vi har främjat 
ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Under hela studiens genomförande har vi funderat kring benämningen psykologiska 
frågor. Både i enkät och vid intervju förtydligades att vi med psykologiska frågor 
rörande barn och familj avser frågor som rör barns och ungdomars psykologiska 
utveckling, familjers fungerande samt samspel mellan föräldrar och barn. Ändå uppstod 
det i inledningen av många intervjuer en del förvirring kring begreppet och vad vi 
egentligen frågade efter. Likaså fanns en tendens både i enhetschefernas och i 
socialsekreterarnas svar att tolka begreppet som psykiatriska frågor, vilket i vissa 
avseenden placerade frågorna utanför socialtjänstens uppdrag. En del av detta hade 
kanske kunnat undvikas om vi valt bort begreppet psykologiska frågor, men fördelarna 
med en kort och öppen benämning bedömdes större än nackdelarna. 
 
Studiens nytta och generaliserbarhet 
Den kvalitativa studiens begränsning ligger i dess generaliserbarhet. Utifrån intervjuer 
med elva socialsekreterare går det inte att med säkerhet uttala sig kring huruvida våra 
resultat stämmer för barnavårdsutredande socialsekreterare generellt. Det är viktigt att 
ha i åtanke att praktik i, och förutsättningar för socialt arbete kan skilja sig åt mellan 
orter och mellan enskilda enheter. Tillgång till stöd kan skilja avsevärt beroende på 
organisering av arbetet och tillgängliga samarbetspartners. Andra delar, såsom juridisk 
reglering av verksamheten delas emellertid av alla socialsekreterare och de upplevelser 
intervjudeltagarna kommunicerade avseende dessa delar kan därför tänkas vara 
generaliserbara i högre utsträckning. En betydande del av studiens resultat tangerar 
vad som framkommit i tidigare forskning inom social barnavård, vilket stärker att 
dessa delar av resultatet har viss generaliserbarhet. 
 
Vi har inte funnit någon studie som specifikt studerat hur socialsekreterare som bedriver 
barnavårdsutredning upplever arbetet med psykologiska frågor som rör barn och familj. 
Studiens resultat ger nyanserad information om aspekter av arbetet i dessa frågor och 
utgör en viktig ansats till att kartlägga detta fält, som i förlängningen kan bidra till att 
stöd till socialsekreterare i arbetet med psykologiska frågor och bedömningar kan 
utformas på ett sätt de själva upplever som ändamålsenligt. 
  
Förslag på vidare forskning 
En del aspekter som identifieras i föreliggande studie är ännu relativt outforskade i 
Sverige och har i lägre utsträckning erkänts som centrala frågor i barnavårdsutredande 
socialsekreterares arbete, och utgör därmed viktiga uppslag för ytterligare forskning. 
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Exempel på detta är arbete med föräldrar med psykisk ohälsa inom ramen för 
socialtjänstens barnavårdsutredande arbete.  
 
Tham och Meagher (2009) påtalar att forskning och debatt fokuserat på socialtjänstens 
metoder och verksamhet, snarare än på hur socialsekreterarna själva upplever sitt arbete 
och den sociala barnavården. Vi anser att forskning som syftar till att utveckla 
socialtjänstens arbete i hög utsträckning bör utgå från socialsekreterares perspektiv 
eftersom det är viktigt att kunskapen utgår från dem som i sin vardagliga praktik ska 
omsätta de förändringar eller förbättringspotentialer som identifieras.  
 
Samverkan mellan verksamheter är ett fält som kräver ytterligare forskning. Idag saknas 
i hög utsträckning forskning som undersökt hur samarbete kring barn som far illa eller 
riskerar att fara illa mellan socialtjänsten och andra verksamheter sker i praktiken och 
vad den faktiskt består i. Vad vi kan se har få studier inriktat sig på psykologiska 
bedömningar i utredningsarbetet och utifrån studiens resultat anser vi att samarbete i 
dessa frågor är viktigt att undersöka vidare. Behov av ökad kompetens i socialtjänstens 
barnavårdsutredande arbete har påtalats, men vilken kompetens socialsekreterarna vill 
ha tillgång till har inte undersökts i någon stor omfattning. Framförallt saknas studier 
som fokuserar på hur socialsekreterare vill att denna kompetens ska finnas tillgänglig i 
arbetet. Därför anser vi att en viktig fortsatt forskningsfråga är hur socialsekreterare 
själva anser sig bäst hjälpta i sitt svåra uppdrag att utreda och bedöma psykologiska 
aspekter i barnets livssituation.  
 
Ytterligare en fråga som kräver mer forskning är socialtjänstens arbete med föräldrar 
som är negativt inställda till kontakten och på olika sätt gör motstånd. För att öka 
möjligheten att skydda barn och unga som riskerar att fara illa bör denna aspekt av 
arbetet klarläggas. Ökad kunskap kring orsaker, konsekvenser och strategier för att 
bemöta samarbetsovillighet är viktiga frågor för forskningen inom social barnavård.  
 
Få studier inom social barnavård tar sin utgångspunkt i de personer som berörs av 
socialtjänstens utredningar och insatser (Blomqvist, 2012). Eftersom barn och föräldrar 
är utgångspunkten i arbetet och familjen är den viktigaste samarbetspartnern är det 
viktigt att även deras upplevelse av utredningsprocessen undersöks. Att sådan forskning 
saknas har givetvis sina etiska och moraliska förklaringar utifrån familjens utsatta 
position samt att det ofta kan handla om för familjen känsliga och obehagliga frågor. 
Samtidigt är familjens perspektiv en viktig pusselbit för att förstå hur socialtjänsten kan 
bli bättre på att utreda och bedöma psykologiska behov och omsorgsbrister. Även 
erfarenheter hos barnets sociala nätverk är viktigt att inkludera i forskning. Också i 
samverkan och tvärprofessionellt arbete runt familjerna är familjens perspektiv viktigt 
att tydliggöra, eftersom samverkans yttersta syfte är att tillgodose familjens behov av 
stöd och barnens behov av skydd.  
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Bilaga 1. Resultattabell för tematisk analys av intervjudata presenterade i övergripande 
områden, huvudteman samt underteman. 
 
Övergripande 
områden 

Huvudteman Underteman 

 
 
 
 
 
Trångmål i 
utredningen  

 

Konflikt mellan kravet att 
samarbeta med föräldrar och att 
sätts barnets behov i fokus 

 

Föräldrar som förnekar problem  
 
Svårigheter i att motivera föräldrar  

 

Bedömning av föräldraförmåga hos 
föräldrar med psykisk ohälsa 

 

 
 
Svårigheter relaterade till samarbete 
med andra verksamheter 

 

Skilda perspektiv  
 
Orealistiska förväntningar  
 
Olika skyldighet och ansvar 
 
Personliga relationer 

 
Riskbedömning i psykologiska 
frågor 

 

Sannolikhetsbedömning och 
framtidsprognos 
 
Forskningsbaserad riskbedömning 

 
Begränsningar 
utifrån 
arbetets ramar 

 

Begränsningar utifrån juridiska 
ramar 

 

 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning  
 

Tillgänglig kompetens i 
psykologiska frågor  

 

Socialtjänstens kompetens och 
verktyg 
 
Tillgång till specialistkonsultation 

 
 
 
 
 
Möjligheter 

 

Relationsbaserat arbete med 
familjer 

 

 
Utvecklat samarbete med andra 
verksamheter  

 

Förståelse för varandras 
förutsättningar och arbetssätt 
 
Korta avstånd till andra verksamheter 

 

Möjlighet att dela tankar och 
känslor med andra  

 

 
Stöd i psykologiska frågor  

 

Struktur för kontinuerlig 
kompetensutveckling 
 
Behov av specialistkonsultation  

 
 
Tvärprofessionellt arbete i 
barnavårdsutredning 

 

Grundläggande kompetens med tydlig 
gräns mellan olika kompetenser 
 
Fördjupad kunskap 
 
Tvärprofessionellt arbete i vardagen 
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Bilaga 2. Informationsbrev enkät. 
 
Till dig som är enhetschef för barn- och ungdoms- eller familjeenhet inom Stockholms stads 
stadsdelsförvaltningar: 
 
Vilket stöd har socialsekreterare i psykologiska frågor vid barnavårdsutredningar?   
Detta är en förfrågan till dig om att delta i en enkätstudie. Enkäten tar ca 10-15 minuter att fylla i. Skulle 
du bli avbruten under denna tid kan du enkelt spara dina svar och återkomma när du får tid igen. 
 
Studien  
Barnavårdsutredning är ett komplicerat och svårt uppdrag som ställer höga krav på socialtjänstens 
personal. Vilken kompetens socialsekreterare bör inneha har under senare år diskuterats i stor 
utsträckning. Fokus läggs ofta på socialsekreterarens egen kompetens, men enskilda socialsekreterare kan 
inte förväntas ha all nödvändig kunskap i arbetet med mer komplicerade och omfattande ärenden. I den 
allmänna debatten kring socialtjänstens arbete sätts sällan fokus på vilket stöd socialsekreterarna har att 
tillgå vid barnavårdsutredningar.   
Med denna studie vill vi undersöka vilken kompetens i psykologiska frågor som finns tillgänglig vid 
barnavårdsutredningar och hur den upplevs av socialsekreterare. Med psykologiska frågor avser vi frågor 
som rör barns psykologiska utveckling, familjers fungerande samt samspel mellan föräldrar och barn. 
 
Studien inleds med en enkät till samtliga enhetschefer vid utredande barn- och ungdomsenheter inom 
Stockholms stad. Syftet med enkäten är att undersöka vilken sammantagen kompetens i psykologiska 
frågor rörande barn och familj som finns tillgänglig för socialsekreterare som arbetar med 
barnavårdsutredning (0-18 år). Vi är också intresserade av vad enhetschefer vill kunna erbjuda 
socialsekreterarna i dessa frågor och vilka förutsättningar som finns för detta.   
I en uppföljande studie fördjupas frågeställningarna genom kvalitativa intervjuer med ett mindre antal 
socialsekreterare vid tre av socialtjänstens enheter. 
 
Studien genomförs under handledning av Pia Risholm Mothander vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet och bedrivs inom ramen för vårt psykologexamensarbete. 
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dina svar på enkäten 
kommer att hanteras så att ingen obehörig får tillgång till dem. Studiens resultat kommer att 
redovisas så att varken du eller din enhet kan identifieras. Vi garanterar också att data inte 
kommer att användas i något annat syfte eller i någon annan forskning som du inte gett ditt 
medgivande till. 
 
Det är betydelsefullt för studiens kvalitet att du som får enkäten besvarar den. Vi ber dig att fylla i 
enkäten så snart du har möjlighet. Om du har några problem med att besvara frågorna eller har synpunkter 
eller frågor angående enkäten eller studien, ring eller skriv gärna till oss som genomför studien eller till 
vår handledare. 
 
För att delta, vänligen klicka på länken längst ner på sidan. 
 
Tack för din tid!  
 
 
Selma Engdahl och Jenny Hermansen Walther 
 
[Kontaktuppgifter] 
 
---------------------------------------------- 
Klicka här för att delta i enkäten: 
{SURVEYURL} 
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Bilaga 3. Informationsbrev, intervju. 
                           Stockholm 2013-04-19 

 
Studie om psykologiska frågor i barnavårdsutredningar 
Information till socialsekreterare inför deltagande i intervju 

 
Bakgrund  
Barnavårdsutredning är ett komplicerat och svårt uppdrag som ställer höga krav på socialtjänstens 
personal. I den allmänna debatten kring socialtjänstens utredningsarbete sätts ofta fokus på utredande 
socialsekreterares egen kompetens, mer sällan på vilket stöd socialsekreterare har att tillgå i arbetet. Såväl 
stöd för egen kompetens i svåra ärenden, som möjlighet att vid behov koppla in annan 
specialistkompetens.  

 
Studien 
Som blivande psykologer är vi intresserade av att undersöka vilket stöd som finns tillgängligt i arbetet 
med psykologiska frågor i socialt barnavårdsarbete. Intervjuerna utgör en del av en studie som syftar till 
att undersöka hur kompetens i psykologiska frågor rörande barn och familj finns strukturellt och praktiskt 
tillgänglig för socialsekreterare i arbetet med barnavårdsutredningar (0-18 år) inom Stockholms stads 
stadsdelsförvaltningar.  

 
Studien inleddes med en enkät som skickades ut till samtliga enhetschefer för barn- och ungdomsenheter 
inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar under april 2013. Syftet var att kartlägga vilka personer och 
verksamheter som utredande socialsekreterare kan vända sig till för att få stöd i psykologiska frågor 
rörande barn och familj. Både vad gäller stöd för egen kompetens och vilken annan specialistkompetens 
som är möjlig att koppla in i utredningsärenden. Enkäten följs nu upp med kvalitativa intervjuer med ett 
mindre antal socialsekreterare vid stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad.  

 
Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för arbetet med psykologiska frågor som rör 
barn och familj i barnavårdsutredningar samt undersöka socialsekreterares syn på det stöd som 
finns att tillgå i dessa frågor i utredningsarbetet. Med psykologiska frågor avser vi frågor som rör 
barns och ungdomars psykologiska utveckling, såväl normalutveckling som utveckling på avvägar, 
familjers fungerande samt samspel mellan föräldrar och barn.  

 
Därför kontaktar vi just dig 
Genom din enhetschef har vi fått tillåtelse att kontakta utredande socialsekreterare vid enheten. Som 
utredande socialsekreterare kan du sägas utgöra spindeln i det system av kompetens i psykologiska frågor 
i barnavårdsutredning som vi vill undersöka. Du besitter kunskap och erfarenhet som vi gärna önskar ta 
del av.  
 
Hur går intervjun till? 
Under intervjun vill vi ta del av dina tankar kring psykologiska frågor som rör barn och familj i ditt 
utredningsarbete och vilket stöd du har i bedömningen av dessa frågor. Intervjun beräknas ta cirka en 
timme och genomförs av någon av undersökningsledarna Selma och Jenny. Intervjun kommer att spelas 
in med ljudupptagning. 

 
Vi vill att du som intervjuperson ska känna dig trygg och säker under och efter intervjun. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan avböja att svara på frågor eller avbryta intervjun när som 
helst utan att ange någon orsak.  
 
Hantering av data 
Studiens resultat kommer att redovisas så att varken du eller din enhet kan identifieras. Allt 
material kopplat till intervjun kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillträde till det. 
Intervjumaterialet raderas när vi färdigställt vår rapport. Data kommer inte att användas i något 
annat syfte eller forskning som du inte gett ditt medgivande till.  
 
Studien genomförs under handledning av Pia Risholm Mothander vid psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet och bedrivs inom ramen för vårt psykologexamensarbete. Då rapporten 
färdigställts kommer den att vara offentligt tillgänglig i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.  
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Vid efterfrågan kan vi skicka rapporten direkt till dig. 
 
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf 
 
Tack för att du vill bidra till vår studie. Om du har några frågor eller vill veta mer om studien, ring eller 
skriv gärna till oss eller till vår handledare. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Selma Engdahl och Jenny Walther 
 
[Kontaktuppgifter] 
 
 

Bilaga 4. Informerat samtycke 
 

Informerat samtycke 
Studie om psykologiska frågor i barnavårdsutredningar 

 
Intervjuerna utgör en del av en studie som syftar till att undersöka hur kompetens i psykologiska frågor 
rörande barn och familj finns strukturellt och praktiskt tillgänglig för socialsekreterare i arbetet med 
barnavårdsutredningar (0-18 år) inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar.  

 
Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för arbetet med psykologiska frågor som rör barn 
och familj i barnavårdsutredningar samt undersöka socialsekreterares syn på det stöd som finns att tillgå i 
dessa frågor. Både stöd för den egna kompetensen och vilken annan specialistkompetens som är möjlig 
att koppla in i utredningsärenden.  
 
Intervjun spelas in med ljudupptagning.  
 
Studiens resultat kommer att redovisas så att varken du eller din enhet kan identifieras. Allt 
material kopplat till intervjun kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillträde till det. 
Intervjumaterialet raderas när vi färdigställt vår rapport. Data kommer inte att användas i något 
annat syfte eller forskning som du inte gett ditt medgivande till. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avböja att svara på frågor eller avbryta intervjun när 
som helst utan att ange någon orsak.  
 
När rapporten färdigställts kommer den att vara offentligt tillgänglig i DiVA, Digitala vetenskapliga 
arkivet.  
 
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf 
 
 
Jag har tagit del av information om studien (bifogat informationsblad) och ger mitt samtycke till 
deltagande i intervju:  
 
 
Underskrift intervjudeltagare  Underskrift undersökningsledare  
 
Ort och datum:___________________________ Ort och datum:_______________________ 
 
Underskrift:_____________________________       Underskrift:_________________________ 
 
Namnförtydligande:_______________________ Jenny Walther/Selma Engdahl 
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Bilaga 5. Intervjuguide 
 

Så använder vi intervjuguiden 
 
Frågorna är förslag på formuleringar. Formuleringarna anpassas efter vad som är lämpligt 
utifrån intervjupersonens tidigare svar.  
 
Gräva där vi står. Försöka få svar på våra frågor genom att följa upp det IP väljer att berätta. Ge 
tid för reflektion och eftertanke.  
 
Sammanfatta och ställ frågor under intervjun för att så mycket som möjligt validera de svar vi 
får. Fråga om alla oklarheter och ställ hellre naiva frågor än tro att vi förstår.  
 
Inledande fråga 
Syftar till att få igång en reflektionsprocess och att skapa en grund för fortsatta frågor.  
 
Om det är svårt för IP att komma igång 
- Hjälp till med korta frågor som avgränsar svarsområdet eller uppmuntrar till att 
vidareutveckla korta svar.  
- Fokus ligger på att skapa ett klimat av att det är välkommet att tänka högt, att tankar och 
funderingar inte behöver vara färdigformulerade eller vältänkta, utan att det är ett gemensamt 
utforskande vi kan ge oss in i. 
 
Viktig följdfråga – Vilken betydelse har/vad innebär det för dig i ditt arbete? 
 
 

BAKGRUNDSINFORMATION 
Ålder 
Grundutbildning 
År i yrket 
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
Arbetsuppgifter utöver utredning? 
 
Så, om vi återgår till psykologiska frågor, frågor som rör barn och ungas psykologiska 
utveckling, hur familjer och föräldrar fungerar och samspelet mellan föräldrar och barn. 
Jag tänkte att vi kan börja prata om vilka frågor det kan handla om i ditt 
utredningsarbete. Hur tänker du…?  
 

1. Vilka frågor tänker du att det handlar om, i ditt utredningsarbete? Hur kan det se 
ut? / Vilka psykologiska frågor ställs du inför i ditt utredningsarbete?  

 
2. Vilka utredningsärenden/psykologiska frågor är svårast att arbeta med? 

• Vilka svåra psykologiska frågor ställs du inför i dessa ärenden? 
• Vilka psykologiska frågor eller bedömningar som rör barn och familj är 

svårast? 
• Vad tycker du behövs för att kunna hantera dessa svåra frågor och bedömningar? 
 

3. Vad tycker du att den utredande socialsekreteraren själv behöver kunna kring 
psykologiska frågor som rör barn och familj? 
• Tycker du att du har haft möjlighet att lära dig detta? 
• Var/Hur/När har du lärt dig det? 
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• Tycker du att du kan tillämpa det du lärt dig i ditt arbete? 
• Finns det något särskilt område där du önskar öka din egen kompetens i 

psykologiska frågor?  
• Hur skulle du vilja göra det? 

 
4. Till vilka personer eller verksamheter vänder du dig i de svåraste psykologiska 

frågorna och bedömningarna som rör barn och familj?  
 

• Externa/interna personer/instanser att vända sig till?  
• Handledning? 
• Finns det psykolog du kan vända dig för att få stöd i psykologiska bedömningar och 

frågor? 
 

• I vilka frågor vänder du dig till XX? 
• Vad kan XX bidra med i utredningsarbetet? (Vad får du av XX?) 
• Hur använder du dig av detta i utredningsarbetet? (På vilket sätt är det du får till 

hjälp för dig i utredningsarbetet?) 
• Hur fungerar kontakten med dem? (t.ex. tillgänglighet) 
• Har du stött på hinder när velat anlita extern kompetens i psykologiska frågor? 

Vilka? 
• Hur bidrar handledningen till arbetet med svåra psykologiska frågor? 
• Önskar du någon mer hjälp än den du i dag kan få från andra i de här frågorna? 
• Finns det svåra psykologiska frågor som faller mellan stolarna? Frågor som du 

önskar ha stöd i men som du inte har stöd i idag?  
 

5. Tycker du att du får det stöd du behöver i de här frågorna?  
(både vad gäller möjlighet att öka den egna kompetensen och möjlighet att vända sig till 
personer med annan kompetens i psykologiska frågor och bedömningar) 

 
• På vilket sätt? (både för ja och nej) /Kan du berätta mer?  
• Hur skulle du önska att det såg ut? 
• Finns det något annat du vill ha tillgång till eller något du önskar få mer av? 

 
SAMMANFATTA OCH VALIDERA ATT VI FÖRSTÅTT RÄTT. 

 
AVSLUT 
 

6. Är det något som vi inte har berört idag som du tycker är viktigt i sammanhanget? 
 

7. Är det någon mer fundering du sitter med innan vi avslutar eller något du vill tillägga? 
 

Tack så jättemycket för att du ville dela med dig av dina tankar och erfarenheter! 
 

8. Hur var det att delta intervjun?  
 

 
Om du skulle komma på några frågor i efterhand får du gärna kontakta oss.  
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Bilaga 6. Webbenkät, utskriftsversion. 

Psykologiska frågor rörande barn och familj i 
barnavårdsutredningar 

I socialstyrelsens allmänna råd framträder kompetens i psykologiska frågor som en viktig del av 
den professionella kompetensen i socialtjänstens utredning av barn och unga. Tre 
kompetensområden framstår som särskilt viktiga; barns utveckling, familjers fungerande samt 
samspel mellan föräldrar och barn. Dessa områden kan sammanfattas som kompetens i 
psykologiska frågor rörande barn och familj. 
 
Syftet med enkäten är att kartlägga tillgänglig kompetens i psykologiska frågor rörande barn och 
familj vid barnavårdsutredningar, som finns tillgänglig inom socialtjänstens verksamhet eller 
genom yttre aktörer och samverkanspartners. Den avser också belysa de strukturer som 
möjliggör för socialsekreterare att bygga egen kompetens. 
 
Dina svar är betydelsefulla för oss. Om något i frågan eller svarsalternativen är oklart 
eller om du vill tillägga något får du gärna använda dig av kommentarsfältet längst ner på 
enkätsidan.  
 
Försök svara så fullständigt som möjligt på frågorna. Skulle du behöva avbryta innan du 
besvarat samtliga frågor går det bra att spara svaren och återkomma senare via samma 
länk.  
 
 
Egen yrkesbakgrund 
 
 
1 Vilken grundutbildning har du? 

Välj alla som stämmer: 

•  Socionom 

•  Annan: _________________________________________________________________ 
 

 
2 Hur länge har du varit anställd på nuvarande tjänst? 

 
 

 
3 Hur länge har du arbetat inom social barn- och ungdomsvård?  

 

 
Kommentar: 
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Barnavårdsutredningar 

I enkäten ber vi dig svara på ett antal frågor om arbetet på den enhet du 
ansvarar för.  

I alla frågor vill vi att du svarar utifrån hur arbetet bedrivs just nu.  
 

4 Vilket/vilka av följande stämmer för barnavårdsutredningar vid enheten?  

Välj alla som stämmer: 

•  Utförs av arbetsgrupp som enbart arbetar med barnavårdsutredningar 
•  Utförs av arbetsgrupp som även arbetar med andra delar av barn- och ungdomsärenden. 

•  Utförs av arbetsgrupp som arbetar med en avgränsad åldersgrupp. 

•  Barnavårdsutredningar utförs vid behov av extern socionomkonsult 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
Kommentar:  

 

  
Barnavårdsutredande socialsekreterare 
 

5 Hur många barnavårdsutredande socialsekreterare arbetar vid enheten?  

  
 

 
6 Vilka grundutbildningar förekommer hos enhetens barnavårdsutredande  
   socialsekreterare?   
 
   Vid alternativet "Annan" kan du ange flera grundutbildningar.  

Välj alla som stämmer: 

•  Socionom 

•  Beteendevetare 

•  Social omsorgsutbildning 

•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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7 Ange antal barnavårdsutredande socialsekreterare med respektive             
   grundutbildning. 
 
   Om du har angivit flera utbildningar under "Annan" i föregående fråga, 
ber vi dig att specificera antal för var och en av dessa. 

Socionom 
 

  

Beteendevetare 
 

  

Social omsorgsutbildning 
 

  

Annan 
 

  

 

 
8 Hur många års erfarenhet av barnavårdsutredningar har social-  
   sekreterarna? Ange antal socialsekreterare som har: 

Mindre än ett års erfarenhet 
 

  

1 till 3 års erfarenhet 
 

  

4 till 10 års erfarenhet 
 

  

Mer än tio års erfarenhet 
 

  

 

 
Kommentar:  

 

  
 
Psykolog 

 
9 Finns det psykolog anställd inom stadsdelsförvaltningen?  

Välj alla som stämmer: 

•  Ja, anställd vid enheten 

•  Ja, anställd vid socialförvaltningen 

•  Nej (gå vidare till fråga 11) 
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10 Vad erbjuder psykologen till barnavårdsutredande socialsekreterare?  

Välj alla som stämmer: 

•  Personalvård 

•  Handledning 

•  Bistår med specialistkompetens vid barnavårdsutredning 

•  Fortbildning 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Kommentar: 

 
 
Handledning 

11 Vilken handledning har socialsekreterare som arbetar med  
     barnavårdsutredning tillgång till?  

Välj alla som stämmer: 

•  Extern handledning (med handledare anlitad utifrån av arbetsgivaren) 

•  Intern handledning (med handledare verksam inom samma organisation som de 
handledda) 

•  Kollegial handledning (utan formell handledare) 
•  Handledning finns inte tillgänglig (Gå vidare till fråga 15). 
 
 
 
12 Hur ofta tillhandahålls handledning?  

Ange svar för de handledningsalternativ du angav i fråga 11. 

  1 gång/vecka 
1 gång/ 
varannan vecka 

1 gång/var 
tredje vecka   

1 gång/ 
månad 

Extern handledning     Mer sällan 
Intern handledning      
Kollegial handledning      
      
 

Kommentar: 
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13 Vilken inriktning har handledningen?  

Ange svar för de handledningsalternativ du angav i fråga 11. 

Extern handledning:  
 
Välj alla som stämmer: 

•  Ärende 

•  Process 

•  Metod 

•  Ingen specifik inriktning 

•  Vet ej 

•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

 
 
Intern handledning:  

Välj alla som stämmer: 

•  Ärende 
•  Process 

•  Metod 

•  Ingen specifik inriktning 

•  Vet ej 

•  Annan:_________________________________________________________________  
 

 
 
Kollegial handledning:  

Välj alla som stämmer: 

•  Ärende 

•  Process 

•  Metod 
•  Ingen specifik inriktning 

•  Vet ej 

•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

 
Kommentar:  
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14 Vilken utbildning har handledaren? 

Ange svar för de handledningsalternativ du angav i fråga 11. 

Den externa handledaren:  

Välj alla som stämmer: 

•  Socionom 

•  Legitimerad psykolog 

•  Legitimerad psykoterapeut 

•  Grundläggande psykoterapeututbildning (s.k. steg 1-utbildning)  
•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Den interna handledaren:  

Välj alla som stämmer: 

•  Socionom 

•  Legitimerad psykolog 

•  Legitimerad psykoterapeut 

•  Grundläggande psykoterapeututbildning (s.k. steg 1-utbildning) 
•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Kommentar: 
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Kompetensutveckling 

 
15 Vilken introduktion i yrket är rutin för alla nyanställda som saknar 
tidigare  
     erfarenhet inom barnavårdsutredning?  

Välj alla som stämmer: 

•  1 till 6 månaders strukturerad introduktion i yrket 

•  7 till 11 månaders strukturerad introduktion i yrket 

•  Minst 12 månaders strukturerad introduktion i yrket 

•  Strukturerad introduktion i yrket saknas 

•  Introduktion i yrket avgörs av tillgängliga resurser och varierar i omfattning 
•  Annan:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
16 På vilket/vilka sätt tar barnavårdsutredande socialsekreterare del av 
mer  
     erfarna kollegors kompetens? 

     Ange endast alternativ som kan ses som rutin på enheten.  

Välj alla som stämmer: 

•  Delat ansvar för barnavårdsutredningar 

•  Delat ansvar för barnavårdsutredningar som bedöms som svåra 

•  Mentorskap 
•  Föredragning av ärenden enskilt med chef 

•  Föredragning av ärenden med chef och kollegor 

•  Utbyte och stöd mellan kollegor sker genom informella strukturer 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

 
Kommentar: 
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17 Inom vilket/vilka av följande psykologiska kompetensområden erbjuds  
   fortbildning eller vidareutbildning till 
barnavårdsutredande socialsekreterare? 

Välj alla som stämmer: 

•  Utvecklingspsykologi 
•  Anknytningsteori 

•  Samspel mellan föräldrar och barn 

•  Samtal med barn 

•  Risk- och skyddsfaktorer 

•  Utvecklingspatologi - sårbarhetsfaktorer och motståndskraft 

•  Bedömning av barns behov 

•  Bedömning av föräldrars omsorgsförmåga 
•  Familjepsykologi 

•  Systemisk familjeteori 

•  Inget av ovanstående 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
18 Finns det någon fortbildning inom det psykologiska kunskapsområdet  
     rörande barn och familj som är obligatorisk för barnavårdsutredande  
     socialsekreterare vid enheten? * 

•  Nej 

•  Ja, nämligen:____________________________________________________________ 
 

                                
________________________________________________________________ 
  

 

 
Kommentar: 
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19 I vilka psykologiska frågor och bedömningar uttrycker 
socialsekreterarna  
     behov av kompletterande kompetens i arbetet med 
barnavårdsutredningar?  

Välj alla som stämmer: 

•  Barns utveckling 

•  Bedömning av samspel mellan föräldrar och barn 

•  Samtal med barn 

•  Bedömning av risk- och skyddsfaktorer 

•  Bedömning av barns behov 
•  Bedömning av föräldrars omsorgsförmåga 

•  Vet ej 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 
20 Finns det någon vid enheten som barnavårdsutredande 
socialsekreterare  
     kan vända sig till i svåra psykologiska frågor och bedömningar? 

•  Nej 

•  Ja, de kan vända sig till:___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Kommentar: 
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Extern kompetens i psykologiska frågor 

21 Vilken/vilka externa aktörer anlitar enheten rörande psykologiska 
frågor vid  
     barnavårdsutredningar?  

Välj alla som stämmer: 

•  Barn- ungdomspsykiatri (BUP) 
•  Barn- och ungdomspsykiatri, privat aktör/konsult 

•  Vuxenpsykiatri, landsting 

•  Vuxenpsykiatri, privat aktör 

•  Familjebehandlingsenhet, kommunal 

•  Familjebehandling, landsting 

•  Familjebehandling, privat aktör 

•  Privat psykologkonsult 
•  Utredningshem 

•  Inget av ovanstående 

•  Andra aktörer:___________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

22 Vilka faktorer har hindrat anlitande av extern kompetens? 

Välj alla som stämmer: 

•  Ärendet är brådskande 
•  Föräldrar ger inte samtycke 

•  Begränsade ekonomiska resurser vid enheten 

•  Otydlig ansvarsfördelning mellan socialtjänst och externa aktörer 

•  Hög arbetsbelastning vid enheten 

•  Bristande kommunikation med extern aktör 

•  Brist på externa aktörer att vända sig till 

•  Extern aktör avböjer uppdraget 
•  Lång väntetid hos extern aktör 

•  Annat:_________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Kommentar: 
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Resurser 

 
23 Anser du att den kompetens i psykologiska frågor rörande barn och 
familj  
     som finns tillgänglig för barnavårdsutredande socialsekreterare är 
tillräcklig  
     för att enheten ska kunna fullfölja socialtjänstens uppdrag?  

                 Kommentar:  

 Ja 
 

  

 Nej 
 

  

 
Annat svar:  
 

24 Om nej, vad mer avseende denna kompetens önskar du fanns 
tillgängligt för  
     socialsekreterare i deras arbete med barnavårdsutredningar? 

  
 
 
25 Om du besvarat föregående fråga, vad anser du behövs för att kunna  
     erbjuda detta till socialsekreterare i deras arbete med barnavårds-   
     utredningar?  

  
 
 
Kommentar: 

  
 

Intervjuer 

I vår andra delstudie önskar vi följa upp enkätens frågeställningar genom 
att intervjua ett mindre antal utredande socialsekreterare vid några av 
Stockholms stads stadsdelsförvaltningar.  

Intervjuerna syftar till att undersöka hur socialsekreterarna upplever och 
använder sig av tillgänglig kompetens i psykologiska frågor rörande barn 
och familj. Den syftar även till att belysa vilka psykologiska frågor de 
upplever som särskilt svåra i utredningsarbetet och var de kan få stöd i 
arbetet med dessa.    

Intervjuerna beräknas ta ca en timme och genomförs under april och maj 
2013.  
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26 Får vi kontakta socialsekreterare vid din enhet för att tillfråga dem om  
     deltagande i studien?  

•  Ja 
•  Jag vill överväga detta. Återkom till mig i frågan. 

•  Nej 

•  Annat svar:_____________________________________________________________  
 

Kommentar: 

  
 

 

 
Avslutande kommentarer 

27 Upplevde du några svårigheter eller problem med att besvara enkäten?  

  
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 

  
 
 

 

Varmt tack för din viktiga medverkan! 

Skicka in din enkät i det frankerade svarskuvertet.  
 
 
 


