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Jagets plats i barnavårdsutredningar – En kvalitativ vinjettstudie kring socialarbetares
tillämpning av subjektiv kunskap
Sara Boholm & Mona Dadmehr

Sammanfattning
Det sociala arbetet med barn och unga är komplext. Rådande kunskap beskriver
framförallt om de mest omfattande insatserna; omhändertaganden och placeringar av
barn. Medan vi funnit mindre forskning kring vilka faktorer som har verkan i
bedömningar och beslut om insatser. Syftet med denna studie är att undersöka
betydelsen av socialarbetarens användning av jaget i barnavårdsutredningar samt
bidra till en ökad förståelse för hur subjektiv kunskap verkar i bedömnings- och
beslutsprocesser. Författarna har för detta ändamål använt sig utav en kvalitativ
vinjett med kompletterande semistrukturerad intervju. Utifrån empirin har författarna
tolkat de sju intervjupersoners utsagor i relation till Webers teori om idealbyråkrati,
Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer, Lipskys teori kring
gräsrotsbyråkrater samt Lundquist teori om autonomi. I resultatet framkom att
socialarbetaren har stor handlingsfrihet i sitt arbete med barn och unga samt att de i
hög utsträckning använder sig av intuition och tidigare erfarenheter. Hur
socialarbetaren är som person har stor betydelse för hur denne väljer att nyttja det
handlingsutrymme som ges. Resultatet visar även att socialarbetare med längre
erfarenhet i högre grad än socialarbetare med kort erfarenhet förlitar sig på subjektiv
kunskap i sitt arbete. Vår uppfattning är att jaget är ett viktigt verktyg i arbetet med
barn och unga, och att det svarar mot den komplexitet som finns inbyggd i arbetet.
Dock bör vikten av reflektion kring denna kunskapsanvändning understrykas.

Nyckelord: Socialt arbete, barnavårdsutredning, handlingsutrymme, socialarbetarens jag,
beslutsfattande
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The use of self in social work of child protection -a qualitative vignette study about the
application of subjective knowledge by social workers
Sara Boholm & Mona Dadmehr

Abstract
The social work taking place in child protection is quite complex. The research that exists
in today's scholarly literature mainly describes the most comprehensive efforts; taking
children into custody and child placement. We have discovered a lack of research about
the factors that have an affect on assessments and decision-making. The purpose of this
study is therefore to study the meaning of use of self in social work, also to increase the
understanding about how subjective knowledge acts in the assessment and decisionmaking processes. With that information place the subjective knowledge within a
professional setting. To fulfill this purpose the authors used a qualitative vignette
complemented with semi- structured interviews, and from those findings analysed the
stories of the seven interviewees whilst relating them to Weber´s theory about ideal
bureaucracy, Hasenfeld´s human service organizational theory, Lipsky´s theory on streetlevel bureaucracy and Lundquist´s theory about autonomy. The result show that social
workers have great room for discretion in their work with child protection, also that they
to a large extent utilise their intuition and past experiences. How a social worker is as a
person has a big impact on how they choose to use their room for discretion. The result
also show that social workers with more experience are more likely to lean on their
subjective knowledge at work than a social worker with less experience. Our
comprehension is that the self is an important tool when working with child protection,
and that it corresponds to the built-in complexity present in the work. However, the
importance of reflecting this knowledge should be emphasized.

Keywords: Social work, Child Protection, room for discretion, use of self, decisionmaking in child protection
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Förord
Denna uppsats är en kandidatuppsats i socialt arbete, skriven vid
Högskolan i Halmstad. Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt
arbete.
För att genomföra uppsatsen har vi varit beroende av flera personer vilka
vi vill uttrycka vår tacksamhet till.
Vi vill rikta ett stort tack till de socialarbetare som avsatt tid för att träffa
oss och dela med sig av sina tankar och reflektioner. Utan er hade detta
arbete inte varit möjligt att genomföra. Tack!
Vi vill även tacka Malin Johansson för handledning och lugnande ord när
det känts tufft samt Francesca Östberg för inspiration och kloka råd till
detta arbete.
Slutligen vill vi passa på att tacka våra nära och kära, som har lyssnat och
uppmuntrat oss under arbetets gång. Det är ert fantastiska stöd som har
fört oss framåt!
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1. Inledning
Social barnavård har sitt ursprung i 1800-talets filantropi som ofta knöts till frivilliga
organisationer. Precis som så mycket annat socialt arbete utfördes arbetet med barn av
frivilligsjälar fram till början av 1900-talet. I mitten av det nya seklet kom Sverige Barnbyn
Skå att stå i centrum för en omfattande utveckling av det sociala arbetet med barn och
deras föräldrar. Det togs avstånd från aga och disciplin, istället antog ett mer pedagogiskt
perspektiv på barnuppfostran och barnavård (Levin & Lindén 2006). De praktiska
erfarenheterna från området lades till grund för den teoretiska utvecklingen (ibid.) och
kan således antas utgöra en viktig faktor i dagens bedömnings- och beslutsprocesser i
barnavårdsutredningar. Det var genom Barnabyn Skås arbete som forskningen inom
social barnavård i Sverige tog fart och arbetsmetoder för socialarbetare växte fram (Levin
& Lindén 2006).
Barnavårdsutredningar är kommunernas verktyg att avgöra om ett barn eller ung persons
levnadsförhållande är sådant att socialnämnden behöver ingripa till skydd eller stöd för
barnet (SFS 2001:453 Socialtjänstlagen, SOL). Kunskapen om den kommunala
socialtjänstens barnavårdsarbete är i vissa delar begränsad. Den kunskap som finns
beskriver framförallt de mest omfattande insatserna, omhändertaganden och placeringar
av barn (Egelund 1997), medan vi funnit mindre forskning kring vad bedömningarna ska
grundas på. Lagarna vilka socialarbetarna stödjer sig mot innefattar både en kontroll- och
en hjälpaspekt. Det innebär en dubbel roll för socialarbetaren, vilken tillsynes verkar
motstridig och vittnar om att arbetssituationen är komplex. Lagen ger således mandat att
hjälpa samtidigt som den sätter gränser för myndigheters möjligheter att ingripa till stöd
och skydd i barnets liv (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz 2008). Det
sammantagna läget inbjuder till professionella bedömningar där socialarbetare brukar sitt
handlingsutrymme och de kunskaper som finns tillgängliga för att lösa uppgiften
(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Osäkerheten på området är ett viktigt skäl för
att ta reda på hur bedömnings- och beslutsprocesser sker och vilka faktorer som verkar i
processerna.
I den sociala barnavården ingår socialarbetarens uppgift att bedöma ett barns situation
och att sätta ord på hur barnets behov tillgodoses alternativ försummas i
hemmet/barnets miljö (Levin & Lindén 2006).
De feta orden i redogörelsen ovan visar på att många delar av arbetet med
barnavårdsutredningar grundar sig på socialarbetarens jag tillika subjektiva uppfattningar,
erfarenheter, uppfattningar, intuition, normer och värderingar. Levin & Lindén (2006)
skriver vidare såhär:
”Arbetet med barn och deras familjer kräver en ökad medvetenhet om egna mönster och relaterande till
andra människor, hos socialarbetaren. Det är med sin egen person som instrument som de träder innanför
den privata ridå som finns mellan familjen och omgivningen.”
(Levin & Lindén 2006 s. 84)
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av socialarbetares användning av
jaget i barnavårdsutredningar samt bidra till en ökad förståelse för hur subjektiv kunskap
verkar i bedömnings- och beslutsprocesser och därigenom sätta in användandet i en
professionell ram. Därför har vi utgått ifrån följande frågeställningar:
•
•
•

Hur beskrivs socialarbetares handlingsutrymme med hänvisning till jaget?
Hur används praktiska erfarenheter i det dagliga arbetet?
Hur kan socialarbetarens användning av jaget förstås?

1.2 Studiens relevans för socialt arbete
Utifrån den globala definitionen av professionen socialt arbete förstår vi det som en
praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för bland annat skydd
och stöd för utsatta, social förändring och utveckling (IFSW 2014). Vi förstår socialt
arbete som ett kollektivt ansvar för mänskliga rättigheter och barns bästa (ibid.).
Professionen strävar efter att möta utmaningar i mänskligt liv och öka välbefinnandet.
Socialtjänstlagen fastslår att samhällets socialtjänst skall främja ekonomisk och social
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Samt att
arbetet skall inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser (SFS
2001:453). I denna studie har vi undersökt det sociala arbetet i relation till barn och unga
inom den sociala barnavården. Det sociala arbetet innefattar således flera kärnuppdrag,
och i denna studie utgörs det sociala arbetet av ett arbete med att främja social förändring
i barns liv (ibid.). Med ett solidariskt förhållningssätt verkar professionen för social
förändring och strävar efter att främja bland annat barns behov av skydd och utveckling
(IFSW 2014). Delar av forskning och teoribildning i socialt arbete är utvecklat i samarbete
med klienter och bygger därför på erfarenheter från praktiken (ibid.). Det är dessa
praktiska erfarenheter, tillsammans med socialarbetarens personliga egenskaper som utgör
intresset för denna studie. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilken ger kommuner
möjligheten att själva tolka lagen och utforma verksamheten efter rådande förutsättningar
i den enskilda kommunen (SFS 2001:453). Det sociala barnavårdsarbetet innefattar både
en kontroll- och en hjälpaspekt vilket inbjuder till professionella bedömningar (Svensson,
Johnsson & Laanemets 2008; Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz 2008). Det
råder en osäkerhet kring betydelsen av dessa professionella bedömningar och subjektiv
kunskap i barnavårdsutredningar, båda faktorer som undersökts i denna studie.
Intervjupersonernas deltagande i den här studien bidrar till en ökad förståelse för vilket
utrymme subjektiv kunskap ges i deras arbete. Samt svarar på hur de använder tidigare
erfarenheter och sitt jag som verktyg i den dagliga praktiken. Vi menar, likt Payne (1999),
att det är viktigt i strävan mot mer evidensbaserat socialt arbete att sätta in subjektiv
kunskap i en professionell ram, snarare än att förneka den. Att undersöka betydelsen av
socialarbetarens användning av jaget i barnavårdsutredningar och öka förståelsen för hur
subjektiv kunskap verkar i bedömning- och beslutsprocesser blir därför betydelsefullt.
1.3 Förförståelse
!
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Det var vår gemensamma förförståelse att barnavårdsutredningar ska vara objektiva och
opartiska. Vår uppfattning var att klienter, oberoende av var i landet de bor eller vilken
handläggare de fått, skulle bedömas lika. Men vi var också av uppfattningen att det inte
fungerar så i praktiken. Efter att Sara i ett tidigare uppsatsarbete undersökte hur
socialarbetare upplevde och reflekterade kring makt i barnavårdsutredningar, väcktes
intresse för vidare undersökning av socialarbetarens handlingsutrymme. Detta tillsammans
med Monas kunskaper om lagstiftningen som styr arbetet med barn och unga, från en
kurs i socialrätt, utgör tillsammans intresset bakom just denna studie. Sara har ingen
tidigare erfarenhet av det sociala arbetet medan Mona har en bakgrund som
undersköterska och av arbete med personer med funktionsnedsättning.
1.4 Avgränsningar
Användningen av jaget i socialt arbete är intressant att undersöka ur flera perspektiv.
Delvis på grund av sitt fokus på socialarbetarens personliga historia och psykologiska
upplevelser, men också ur ett klient- eller maktperspektiv. Vi har gjort bedömningen att
en undersökning av samtliga tre perspektiv blir för omfattande för denna studie, och har
därför fokuserat på den enskilde socialarbetarens perspektiv av jaget som verktyg.
Fokuseringen på den enskilde socialarbetarens perspektiv innebär fortsatt att den
intersubjektiva uppfattningen om jaget som verktyg inte undersökts.
1.5 Begreppsdefinitioner
Socialarbetarens jag - definieras för denna studie till att gälla tidigare erfarenheter,
uppfattningar, intuition, normer och värderingar hos den enskilde socialarbetaren.
Diskretionärt, skönsmässigt, subjektivt och självständigt - används synonymt för
denna studie som motsatsen till evidensbaserad kunskap, utan någon värdering.
Handlingsutrymme - med handlingsutrymme avser vi det utrymmet mellan lagar och
regler, där socialarbetaren själv väljer sitt sätt för agerande.
Gräsrotsbyråkrat - för denna studie tolkas gräsrotsbyråkraten utifrån Lipskys (2010)
definition som en statlig tjänsteman, vilken har direktinteraktion med klienter. Det vill
säga socialarbetaren som arbetar närmast klienten med barnavårdsutredningar.
Socialarbetaren, intervjupersonen,
synonymt i denna studie.

sekreteraren

och

handläggaren

används

1.6 Arbetsfördelning
Studiens resultat är ett gemensamt arbete där båda författarna är överens beträffande
analys och det slutgiltiga resultatet. Insamlingen av empiriskt material gjordes tillsammans.
Kunskap till bakgrund och tidigare forskning valdes ut gemensamt medan Sara haft
huvudansvaret för att behandla denna litteratur och sammanfatta den. Valet av kvalitativ
vinjett och semi-strukturerad intervju var ett gemensamt val medan Mona haft
huvudansvaret för att behandla litteratur samt sammanställa metodavsnittet. Övriga delar
!
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är ett gemensamt arbete. Vi har vidare valt att gemensamt skriva alla delar ihop bland
annat för att språkbruket ska vara enhetligt genom uppsatsen. En av fördelarna i att vara
två i uppsatsskrivandet har varit att vi haft någon att diskutera med under arbetets gång
vilket förhoppningsvis ökat kvalitén.

2. Bakgrund och tidigare studier
Detta bakgrundsavsnitt ämnar visa hur lagstiftningen och en arbetsmodell ger
förutsättningar för gräsrotsbyråkrater inom den sociala barnavården, men också att
tydliggöra hur samma förutsättningar kan innebära begränsningar i arbetet med barn och
unga. Vidare tar avsnittet upp, för forskningsfrågan relevant tidigare forskning.

2.1 Socialpolitisk bakgrund
Socialtjänsten är ur ett socialpolitiskt perspektiv en mycket viktig arena. I relation till det
tillämpade sociala arbetet har socialpolitiken en normgivande funktion i att sätta ramar
och gränser för olika former av insatser. Kommuner och landsting är fria att själva välja
organisering för angelägenheter av allmänt intresse inom sitt område (SFS 1991:900). Den
svenska välfärdsmodellen vilar på ambitionen av att alla ska kunna erbjudas hjälp och stöd
till en nivå som uppfyller grundläggande krav på trygghet och drägliga
levnadsförhållande (Bergmark & Lundström 2008; Blomberg & Pettersson 2006; Sundell,
Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz 2008). Det svenska välfärdssystemet och den
sociala barnavården har likheter med de andra nordiska länderna Norge och Finland, och
syftar primärt till att identifiera och möta familjers behov utifrån principer om frivillighet
och självbestämmande (Wiklund 2008; Hollander 2006).
Barns utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga och i många
situationer ingår det i socialarbetarens roll att agera rättslig problemlösare. De hanterar
ansökningar om sociala förmåner eller gör utredningar om barns hemförhållande och
levnadsvillkor (Hollander 2006).

2.2 Utdrag ur lagstiftningen
När det gäller barn och ungdomar finns särskilda riktlinjer i lagen. Huvudprincipen är att
socialtjänsten ska samarbeta med både barn och föräldrar och att insatser ska ges på basis
av frivillighet (Hollander 2006). I en studie av Berrick, Peckover, Pösö & Skivenes (2015)
framkom att föräldrar och barn är viktiga leverantörer av information kring barnets
situation tillsammans med yrkesmän som varit i kontakt med barnet, samt att
barnavårdsarbetet i hög utsträckning förlitar sig på fallunika aspekter och socialarbetarens
yrkeskompetens.
När den generella välfärden inte är tillräcklig för att tillgodose barn och familjers behov
ligger det i socialnämndens ansvar att träda in till skydd för barn eller unga i deras rätt till
en trygg uppväxt under goda förhållanden (SFS 2001:453). Arbetet omfattar både
uppsökande- och förebyggande verksamhet för att förhindra att barn och unga far illa,
!
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och ska i första hand bedrivas i nära samarbete med hemmen samt främja en allsidig
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnet.
Vid allvarliga brister i omvårdnaden eller då den unge är en fara för sig själv eller annan,
där frivilliga åtgärder inte är tillräckliga eller tillämpliga, kan socialnämnden eller
motsvarande kommunal verksamhet vända sig till förvaltningsrätten med en ansökan om
insats enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). Lagen
fastställer villkor för att tvångsvis kunna omhänderta eller ge vård till barnet för att
förhindra en ogynnsam utveckling hos detsamma, men också för att omedelbart
omhänderta ett barn i de fall vård för barnet ej kan avvaktas avseende till exempelvis risk
för barnets hälsa (SOSFS 1997:15; SFS 1990:52).
Vid beslut och åtgärder angående vård- och behandlingsinsatser enligt SoL och LVU ska
‘barnets bästa’ vara avgörande. ‘Barns bästa’ definieras inte närmare i lag, och är således en
avvägningsbedömning som görs i varje enskilt fall (Socialstyrelsen 2012). Trots att arbetet
sker i en byråkrati, är arbetet alltså inte helt igenom regelstyrt, något som också leder till
en viss osäkerhet i barnavårdsutredningar.
2.2.1 Barns Behov i Centrum
Som ett försök till att minska osäkerheten i de svenska barnavårdsutredningarna har
‘Barns behov i centrum’ (BBIC) införts i strävan mot en alltmer enhetlig struktur och
evidensbaserad praktik. BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter samt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och är ett system för utredning,
genomförande och uppföljning inom den sociala barnavården. Hjälpmedlet har kommit
att spridas och används i 8 av 10 svenska kommuner efter rekommendation från
socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2015). BBIC i sig konkurrerar inte med de
bedömningsverktyg och insatser som kan finnas lokalt, utan ska betraktas som en
vägledning utifrån grundläggande principer och den så omtalade BBIC-triangeln (ibid.).
Triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och bygger på grundprinciper för vad som
kan utredas. De tre sidorna av triangeln illustrerar på olika sätt barnets förutsättningar för
en god utveckling och ska läggas samman och balanseras för att följa upp de behov ett
barn har (Socialstyrelsen 2017). Matilde Høybye-Mortensen (2015) har studerat hur BBIC
(ICS i Danmark) påverkar socialarbetarens arbete i barnavårdsutredningar och verktygets
betydelse för socialarbetarens diskretionära utrymme. Studien visar att systemet i hög
utsträckning bygger på en teoretisk grund men att det kräver en intensiv tolkning från
socialarbetarnas sida för sin tillämpning. Socialarbetare i studien menar att ICS hjälper
dem att göra en grundlig undersökning och betonar hur verktygets grundprinciper hjälper
dem att inhämta mer adekvat information och fakta än tidigare. Fortsatt är de positiva till
att verktyget breddar deras perspektiv på barnets situation men poängterar att det varken
definierar eller begränsar deras utrymme för självständiga bedömningar (a.a. s. 609). I ett
referat från en socialarbetare i studien kan man läsa om hur denne först gör en
bedömning utifrån egna värderingar, kunskaper och erfarenheter, och sedan använder ICS
som ett formulär för att dokumentera sin bedömning. Socialarbetaren framhöll att det
ligger ett problem i att verktyget går att använda med så fria tyglar och uttrycker att det
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förlorar dess betydelse på detta sätt (a.a. s. 610). Socialarbetarens fria tolkning av riktlinjer
och modeller är något som också diskuteras i Harris & Evans (2004) samt Evans (2011)
studier där det framkom att riktlinjer kan innebära en vidgad handlingsfrihet för den
enskilde socialarbetaren liksom utgöra begränsning i arbetet, avhängigt socialarbetarens
tillämpning av riktlinjen eller modellen.

Figur 1: BBIC-triangeln, Socialstyrelsen 2015

2.3 Det sociala arbetets praktik
I det direkta arbetet med klienten lämnas således mer eller mindre utrymme för
professionell diskretion. Det finns återkommande bild i litteraturen av hur gräsrotspraxis
används inom välfärdssektorn, samt att utrymme för självständiga bedömningar är både
önskvärt och oundvikligt (Harris & Evans 2004; Evans 2011). Att socialarbetare gör
självständiga bedömningar innebär en viss handlingsfrihet inom de ramar som lagstiftning
och organisationen satt upp för arbetet. Var de exakta gränserna går står inte formulerat i
lagen, utan är en bedömningsfråga utifrån enskilt fall (Andersson 2007; Evans 2011;
Lundquist 1988). Det praktiska arbetet sker i direktkontakt med medborgarna och
uppdraget lämnar ofta utrymme för socialarbetaren att själv välja olika sätt att agera på i
utförandet av sina arbetsuppgifter (Lipsky 2010; Jessen & Tufte 2014; Høybye-Mortensen
2015). Det innebär att den praktiska utformningen av uppdraget dels styrs av
organisatoriska normer, men också att det ges plats för den enskilde socialarbetarens
normer i arbetet (Svensson 2007). Mandell (2008) menar att socialarbetarens normer och
användandet av jaget i barnavårdsutredningar kan förstås som en drift utanför dennes
medvetande, och definierar jaget till att innefatta personlig historia, psykologiska och
känslomässiga upplevelser tillsammans med bland annat kommunikationsförmåga,
kroppsspråk, insikt, värderingar, övertygelser och öppenhet. Vidare menar hon att alla
dessa egenskaper hos socialarbetaren tjänar till att förmedla empati, respekt, bygga
förtroende och som modellering av ett konstruktivt socialt beteende. Bland
socialarbetarna i Mandells studie förklarades användningen som ett redskap för att sätta
upp och upprätthålla gränser och personlig integritet, i synnerhet i spänning till den
professionella koden av etik som finns inbyggt i arbetet. Claudia Dewane (2006) menar i
likhet med Mandell (2008) att jaget handlar om bland annat personlighet, trosuppfattning
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och relationsdynamik men framhåller att socialarbetaren använder dessa aspekter på en
medveten nivå och att det personliga jaget bör kännetecknas som professionell praxis. I sin
artikel Use Of Self: A Primer Revisited beskriver hon, utifrån kliniska observationer
gjorda i studien, hur jaget kan användas som ett verktyg i det sociala arbetets praktik
genom att socialarbetare modellerar sitt beteende. En närliggande jämförelse vore att se
tekniken och användningen av jaget som ett rollspel (a.a. s.10).
Användningen av jaget har inte bara hyllats och skrivits fram som viktigt och oundvikligt.
Kritikern Barbara Heron (2005) definierar användandet av jaget som ett motstånd till att
använda samverkade metoder och aktualiserar frågan om vad för bedömningar
socialarbetare gör. Syftar arbetet till att möta kundens behov eller socialarbetarens egna, är
en fråga hon ställer (a.a. s. 341). Hon menar fortsatt att kritisk självreflektion är viktigt för
att beslut skall fattas på riktiga grunder och inte riskera att bli ett resultat av
socialarbetarens känsla och skönsmässiga bedömning. Hon lyfter fram vikten av att
socialarbetare motiverar sina bedömningar (a.a. s. 345). Margolin (1997) förhåller sig än
mer kritisk till användningen av jaget. Hon menar att sättet, på vilket jaget kan används för
att skapa förtroende och få information om familjer, skulle kunna betraktas som cyniskt
och oetiskt och ställer sig frågan om det är sätt att utöva makt.
Trots välgrundad kritik av användningen av jaget i det sociala arbetets praktik skriver
Mandell (2008) att det finns ett stort behov av att erkänna socialarbetares individuella
person som ett verktyg för socialt arbete. Personliga, sociala och yrkesmässiga
dimensioner är inte möjliga att separera, och socialarbetarens person går inte att utesluta
från ett möte. Inga riskbedömningsverktyg eller standardiserade modeller för skydd av
barn kan eliminera den inneboende sårbarheten i det potentiellt livsförändrande
bedömningar socialarbetare tvingas till i sitt arbete (ibid.). I likhet med Heron (2005)
framhåller hon dock att socialarbetare har en skyldighet att kritiskt reflektera över alla
aspekter av sig själv och andra för ett fungerande barnskyddsarbete (Mandell 2008).
Socialarbetares uppdrag ligger i att å samhällets vägnar göra moraliska bedömningar.
Moraliska bedömningar som behöver sättas in i en professionell ram istället för att
förnekas (Payne 1999). Denna moraliska bas har sin plats i det professionella
handlingsutrymmet, och måste accepteras i det politiska klimat socialarbetare arbetar i.
Gunvor Andersson (2007) menar att socialtjänstlagens utformning som en ramlag medför
att socialarbetare efter bästa förmåga använder det professionella handlingsutrymmet som
ges.

2.4. Bedömningsprocessen
Inflödet till socialtjänsten och den inledande bedömningsprocessen illustreras i Sverige
ofta som en tratt. Tratten ger en tydlig bild av den stora skillnad mellan antalet barn och
ungdomar som anses vara i behov av hjälp och de som i faktiskt blir fall för utredning och
insatser av olika slag (Wiklund 2008, Sundell et al. 2008; Östberg 2010). Barnavårdstratten
är således en omfattande filtreringsaktivitet där ansökningar och anmälningar sorteras ut
vid en förhandsbedömning (Wiklund 2008).
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I den organisatoriska kontexten och utifrån socialtjänstlagen blir socialsekreterarna
’gatekeepers' då en viktig del av socialarbetarnas arbete är avgöra om det anmälda
problemet hör hemma i den sociala barnavården eller inte (SFS 2001:453; Östberg 2010).
Den inledande bedömningen har därigenom visat sig vara avgörande för den enskilde
med avseende den fortsatta processen. Med det sagt menar inte Östberg att
socialarbetares bedömningar tidigt i processen har fullt genomslag i slutbedömningen,
utan snarare att frågan om behörighet till verksamheten ligger till grund för om det
resulterar i ett fortsatt ärende (a.a. s.118). Sundell et al. (2008) tar upp en aspekt av
bedömningsprocessen där handlingsfriheten och det diskretionära utrymmet visar sig från
en sämre sida, men poängterar samtidigt att barnavårdsutredningar har en särskild formell
process för att stävja den mentala bedömningen. Som exempel nämner de hur irrelevant
information för utredningen ofta samlas in medan viktig information glöms bort, samt att
information som är känslomässigt intressant ofta övervärderas av utredaren i analysfasen.
Vidare talar de om hur tidigt skapade arbetshypoteser om problemet och dess lösning
vanligen leder socialarbetare till att söka specifik information som bekräftelse på den
befintliga föreställningen (a.a. s.30). I de formella kraven på handläggningen står bland
annat att den ska vara saklig och opartisk, men Edvardsson (2003) menar att
barnavårdsutredningar ofta saknar konkreta frågeställningar och brister i
källredovisningen. Vidare riktar han kritik mot att utredningarna vanligen innehåller
obestyrkta föreställningar, snedvridningar, tankefel, godtycklig argumentation och att
informationen i utredningen är knapphändig eller irrelevant. Edvardsson menar därför att
barnavårdsutredningar sällan är opartiska och objektiva utan innehåller tydliga inslag av
socialarbetarens jag (a.a. s.142ff).
I två brittiska studier, där syftet var att undersöka hur socialarbetare fattade vardagliga
beslut och hur beslut påverkas av erfarenhet, framkom att socialarbetare i hög
utsträckning gjorde bedömningar och fattade beslut utifrån egen ambition och
erfarenhetsbaserad kunskap (Stokes & Schmidt 2012; Hackett & Taylor 2014). Trots
försök att implementera omfattande riskbedömningsmodeller tenderade socialarbetare att
se bortom objektiva verktyg och istället använda subjektiv kunskap, såsom egna och
kollegors uppfattningar och erfarenheter, för bedömning. En förklaring tros vara att
modellen för riskbedömning inte tog hänsyn till unika falls komplexitet (ibid.). Konsten
att tolka en enskilds situation och vidta åtgärder som är förenliga med klientens behov,
organisatoriska och samhälleliga förhållanden ses som praxis i socialt arbete, men
aktiverar också den implicita kunskapsnivån hos socialarbetaren, vilken ibland kallas
intuition, sunt förnuft eller tyst kunskap (a.a. s. 84). Trots det signifikanta sambandet
mellan beslut och socialarbetarens jag som framkom i både Stokes & Schmidt och Hackett
& Taylor studier, skildrar de en viss tvist i litteraturen om betydelsen av socialarbetarens
subjektiva kunskap för beslutsfattande, och att yrkesutövningen handlar om så mycket
mer. De framhåller att den empiriska och vetenskapliga kunskapen ställer upp regler och
förhållningssätt för socialarbetaren att ta hänsyn till rent teoretiskt, medan
erfarenhetskunskaper tar hänsyn till det praktiska arbetet (ibid.).
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2.4.1 Risk- och skyddsbedömning
Socialarbetare har vid fortsatt utredning eller nästa bedömningsfas, att ta hänsyn till riskoch skyddsfaktorer i barnets situation. Det innebär att socialarbetaren utifrån forskning
tittar på ett antal faktorer som föregår att barn far illa, men också på faktorer som visat sig
minska risken för ohälsa hos barnet (Sundell et al. 2008). Risk- och skyddsfaktorer har
varit en viktig del i utvecklingen mot en så kallad evidensbaserad behandlingsmetod, och
finns med som en del i metoden BBIC (Socialstyrelsen 2015). Var den exakta gränsen går
för acceptabla föräldrabeteende eller för när barn far illa, är en bedömningsfråga.
Strukturella och organisatoriska förhållande samt användning av statistik tycks vara
faktorer som påverkar enskilda socialarbetares olika bedömningar. I vissa distrikt fanns
mer resurser, vilket resulterade i noggranna och ingående utredningar medan andra
distrikt var mer begränsade i sina möjligheter att utreda (Sundell et al. 2008). Till följd av
den oklarhet om vad som faktiskt skadar ett barn baseras riskbedömningar ofta också på
icke-vetenskapliga kunskapsformer. På frågan om vilken kunskap socialarbetare använder
sig av i bedömningsprocessen är ett vanligt svar; egna och kollegors erfarenheter
(Bergmark & Lundström 2006; 2000). Istället är grunden för riskbedömning vanligen
föreställningar om familjeliv, om vad som är “en god barndom” och ett “acceptabelt
föräldraskap” samt socialarbetares kulturellt baserade värderingar om skadliga beteenden
(Sundell et al. 2008).
Även Bartelink, van Yperen & Berge (2015) har gjort en kunskapssammanställning, fast
kring riskbedömningsverktygs betydelse för beslutsfattandet. Sammantaget skildrar de
bilden av att riskbedömningsinstrument i många fall producerar mer konsekventa beslut,
men utan att säga något om kvaliteten på bedömningen i jämförelse med självständiga
bedömningar.
Beroende på vad utredaren lyckas identifiera i barnets situation och hemförhållanden görs
bättre eller sämre bedömningar som sedan ligger till grund för ett beslut. Faktorer vilka
påverkar beslutet är flera och kan enligt DePanfilis & Scannapiece (1994) ref. i Sundell et
al. (2008) kategoriseras i tre grupper:
(I) Faktorer som kan kopplas till klienten - föräldrars medvetenhet, relationen mellan
barnet och föräldrarna, och vilja till förändring.
(II) Faktorer som kan kopplas till socialarbetaren - Socialarbetarens personliga attityd,
kognitiva förmåga och kunskapsanvändning.
(III) Faktorer som kan kopplas till ekonomi - Finns resurser för att betala för en placering.

Om vi fördjupar oss i den faktor (II) som är av särskilt intresse för denna studie så vet vi
att socialarbetare har ett stort inflytande över barnavårdsutredningen. Sundell et al. (2008)
sammanställer forskning från början av 1990-talet till boken skrevs 2008 och redovisar
hur flera studier pekar på att utredningsarbete och beslutsfattande många gånger styrs av
irrelevanta variabler. Vidare skildrar Sundell et al. (2008) en bild av hur socialarbetare i
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vissa fall motiverar beslut med hjälp av icke-befintlig information, dvs. ostyrkta
antaganden. En tänkbar förklaring som ges är att socialarbetarens personliga attityd spelar
roll för både bedömningsprocessen och beslutsfattandet (a.a. s.138). I ytterligare en studie
som Sundell et al. tar upp visade sig den kognitiva förmågan hos socialarbetare ha stor
betydelse, och menar att tidigt skapade arbetshypoteser styr vilken ytterligare information
som samlas in och hur den bearbetas. Som förklaring menar forskarna att ett sådant
förhållningssätt är rationellt, men inte mindre felaktigt då människan söker information
som bekräftar den egna föreställningen (a.a. s. 139). På liknande sätt resonerar
Edvardsson när han skriver om bland annat ensidig bekräftelsesökande och godtycklig
argumentation, inbillade samband och moraliska tankefel (Edvardsson 2003). Utredning
och beslutsfattande i den sociala barnavården är en komplex arbetsprocess, vilken äger
rum under svåra förhållanden. Det faktum att beslut ofta baseras på ofullständig
information och måste ta hänsyn till fler faktorer än klientens behov är alla aspekter som
aktualiserar en fråga om moral och etiska förhållningssätt i bedömnings- och
beslutsprocessen (Hackett & Taylor 2014; Heron 2005; Mandell 2008).

2.5 Socialt arbete som moralisk praktik
Socialt arbete är ett etiskt projekt. Ett starkt socialt engagemang och en vilja att hjälpa
utsatta individer är vanliga bakomliggande orsaker till att en viss väljer att arbeta inom
socialt arbete. Moral och värderingar är verktyg i organiseringen av arbetet och styrs av
olika intressen. Arbetets praktik kan således uppfattas som att arbeta för personlig etisk
utveckling (Blennberger 2006). Blennberger menar vidare att etiska projekt likt den sociala
barnavården är riskabla då de gynnar uppkomsten av självutnämnda moraliska eliter, men
att vi inte kan leva utan etikens kategorier. Det sociala arbetet och etikens grundfrågor
handlar om värde, ett gott liv och ett bra samhälle. Det är av betydelse att de
professionella inom socialt arbete har en etisk kännedom, samt att de är har ett etiskt
förhållningssätt för att kunna bemöta klienter på ett riktigt sätt (a.a. s. 228). Etiska
bedömningar uppkommer ständigt i beslutsprocessen inom den sociala barnavården, och
innebär ofta svåra avgöranden med stor betydelse för klienters liv (Akademikerförbundet
SSR 2015).

3. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt redovisar vi valda teoretiska utgångspunkter som använts för att förstå
organiseringen av verksamheten, gräsrotsbyråkraten och dess handlingsutrymme.
De valda teorierna kompletterar varandra och bidrar till ett brett perspektiv på det
undersökta området. För att bilda oss en uppfattning om den kritik som framförs mot
Webers teori ansåg vi det värdefullt att sätta oss in i hans teori om idealbyråkrati och
förstår utifrån detta den sociala barnavården som mer komplex än teorin tar hänsyn till.
Genom att istället utgå ifrån förgrundsgestalten Hasenfelds teori om
människobehandlande organisationer förstår vi den sociala barnavården som en
verksamhet där råmaterialet utgörs av människorna i organisationen, där komplexiteten
lämnas hänsyn. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater får oss att förstå socialarbetarens roll
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som en statlig tjänsteman vilken arbetar närmast klienten, både som en
organisationsrepresentant och som företrädare för medborgaren. Sist förstår vi
socialarbetarens handlingsutrymme utifrån Lundquist teori om autonomi, vilken medger
att det faktiska handlingsutrymmet inte är större än den sammanlagda handlingsfrihet och
handlingsförmåga som råder.

3.1 De organisatoriska villkoren
Att organisera arbete innebär att ordna och sortera. I organiseringen av den sociala
barnavården handlar det om att ställa upp gränser för vad som ska göras, och av vem. En
avgörande faktor för hur arbetet med bedömningar och beslut kommer att bedrivas är
således avhängigt organiseringen av den sociala barnavården, och vilka principer samt
aspekter som betonas (Svensson et al. 2008).
Max Weber (1983) menar att byråkrati är den ideala formen av organisering. Han
framhåller att bästa resultat uppnås genom att sträva efter maximal effektivitet samt följa
organisationens givna strukturer och regler, samtidigt som han är ödmjuk inför att
organisationsrepresentanter kan komma att bli beroende av tryggheten och säkerheten i
rutiner och därigenom tappa sin självständighet. Vidare bygger det byråkratiska idealet på
att handlingar är traditionella och förutsägbara. Enligt Weber, garanterar organiseringen
rättvisa för de medborgare som är i behov av hjälp, då både hjälpare och behövande
hänvisas till regelverk och överenskommelser. Han menar att detta styr socialarbetaren till
att behandla alla klienter opartiskt och utan att bli utlämnad till godtycke, såsom fördomar
och personliga uppfattningar. Socialt arbete sker i stor utsträckning i byråkratiska
organisationer, och innefattar en stor del administrativa uppgifter utifrån ett
lagstiftningssystem. Detta rationella organiserande av verksamheten förvaltar en statlig
makt och bidrar till legitimitet genom, den till synes, objektiva och opersonliga
yrkespraktiken (ibid.).
Kritik har riktats mot Weber och hans teori då den upplevs bortse får olika
organisationers varierande komplexitet. Det byråkratiska idealet förutsätter hänsynslöst att
regler och kontroll är det bästa sättet att organisera arbete på, och tar inte aktning för
medborgarnas individuella och specifika problem (Svensson et al. 2008; Johansson 2015;
Levin 2013). Det sociala arbetet ställer krav på självständiga bedömningar och ett
självständigt handlande från socialarbetarens sida, något som Webers teori förnekar
(Svensson et al. 2008).
Beskrivs den sociala barnavården istället som en human service organization eller en
människobehandlande organisation, är det människorna i organisationen som utgör
‘råmaterialet’ (Hasenfeld 1983). Med detta synsätt finns inga givna rätt eller fel, och varje
handling som utförs bygger på värdeladdade och moraliska bedömningar.
Människobehandlande organisationer har till huvuduppgift att skydda, bibehålla eller
förbättra det personliga välbefinnandet bland människor och samtidigt ta tillvara
samhällets intressen. Inom barnavården kan arbetet med förhandsbedömningar och
utredningar som till exempel bedömningen av föräldraförmåga hänföras till denna
uppgift. För att ges möjligheten att målinrikta och utföra en sådan arbetsuppgift krävs att
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organisationen tilldelar medborgarna i samhället olika speciella roller, såsom patienter eller
klienter, vilken de i relation till organisationen förväntas inta. Arbetsuppgiften uppfattas
oftast rent administrativ eller teknisk. Hasenfeld förklarar dock att en sådan arbetsuppgift
inte kan utföras utan moraliska ställningstaganden och avgöranden. Bedömningen av
individens sociala värde kan även göras vid tilldelning av särskilda stöd (Hasenfeld 1983).
Ett annat karaktäristiskt drag för människobehandlande organisationer är att
kärnverksamheten består av interaktion och nära relation organisationsrepresentant och
medborgare emellan (ibid.).
En svaghet med människobehandlande organisationer kan vara otydligheten i målen och
hur organisationen ämnar nå dessa. Moral och värderingar är verktyg i organiseringen av
arbetet och styrs av olika intressen, där värdeladdningen kan ligga antingen hos
socialarbetaren, eller också i samhället (Payne 2016; Svensson et al. 2008). Det
sammantagna läget gör människobehandlande organisationer komplexa (Svensson et al.
2008). Vidare får människobehandlande organisationer ofta utstå kritik för att vara dyra
och ineffektiva och strävan efter att rätt saker görs på rätt sätt har blivit ett framtonande
drag. Effektivitet och kvalitet diskuteras gärna i termer av evidensbaserad praktik
(Johansson 2013). Den sociala barnavården kan förstås som en komplex organisation
innehållandes problematik som inte fullt kan reduceras genom standardiserade lösningar
såsom regler och riktlinjer, vilket inbjuder till gräsrotsbyråkratens självständiga
bedömningar (Lipsky 2010; Payne 2016).
Ett starkt socialt engagemang är en vanlig bakomliggande orsak till att en viss väljer att
arbeta inom socialt arbete. Detta engagemang kan krocka med de organisatoriska villkoren
som ställts upp för uppdraget. Socialarbetarens roll innebär ett inbyggt dilemma där
socialarbetaren å ena sidan möter medborgaren som människa till människa å andra sidan
förväntas agera som en representant för organisationen (Hasenfeld 1983; Svensson et al.
2008; Östberg 2010; Lipsky 2010). I mötet är socialarbetaren att betrakta som en portvakt
eller bedömare, menar Terum, som fortsatt skildrar att bedömningar aldrig kan ske utifrån
regler och lagar utan är beroende socialarbetarens godtycke och diskretionära utrymme.
Byråkratin och professionaliseringen ses som parallella processer som både ställer upp
bestämda och fria ramar för praktiken (Terum 2003). Gränsen mellan yrkesmässiga
bedömningar och personliga värderingar är således oklar, men tycks inte vara något som
socialarbetare ser som problematiskt (Levin 2013).

3.2 De professionella som gräsrotsbyråkrater
I Michael Lipskys teori om Street-Level Bureaucracy, med svensk översättning till
gräsrotsbyråkrater talar han om att gräsrotsbyråkraterna i sin yrkesroll är statligt anställda
vilka interagerar med medborgarna i samhället, socialarbetarna passar således bra in i
beskrivningen. Statligt anställda gräsrotsbyråkrater kan hamna i en besvärlig position då de
ska utveckla allmänhetens kunskaper samtidigt som de ska verka enligt statens tjänster
(Lipsky 2010). Gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme, enligt Lipsky.
Handlingsutrymmet ska inte tolkas till att gräsrotsbyråkrater inte har normer, regler eller
lagar att följa, utan till att utrymme finns för gräsrotsbyråkraten att agera mellan dessa
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normer, regler och lagar. Vidare ställer handlingsutrymmet upp möjligheten för
gräsrotsbyråkraten att undvika individuella bedömningar utifrån riktlinjer och regler,
menar Lipsky (2010).
Socialarbetarens handlingsutrymme och handlingsfrihet är relativa begrepp och formas
delvis av uppdraget från organisationen, men lämnar också, enligt Lipsky (2010) stor
möjlighet för den enskilde socialarbetaren att lägga upp sitt yrkesutövande utifrån
individuella preferenser, värderingar och olika handlingsstilar. Teoretiskt diskuteras
möjligheten att eliminera socialarbetarens handlingsfrihet, men Lipsky håller före att flera
aspekter av socialarbetarens arbete omöjliggör en sådan eliminering. Flera karaktäristiska
drag av arbetet som gräsrotsbyråkraten utför, gör det svårt, om inte omöjligt, för
arbetaren att minska handlingsfriheten i sitt arbete, skriver Lipsky. De involveras i
komplexa uppgifter där redan utarbetade regler, riktlinjer eller instruktioner används som
underlag i arbetet vilket förvisso resulterar i viss begränsning av handlingsfriheten.
Socialarbetaren som jobbar med utredning av barn och unga erhåller en handlingsfrihet
där de förväntas göra en bedömning. De förväntas samtidigt ge råd till vårdnadshavare,
främst ur perspektivet att tjäna som förespråkare för barnet, en flersidig roll vilken är
komplex (ibid.).
Socialarbetarens dubbla roll kan följaktligen ge såväl frihet som begränsa arbetet. Socialt
arbete inom den offentliga sektorn är i hög grad reglerat av lagar, förordningar, sociala
och ekonomiska resurser. Dessa ramar och begränsade resurser kan hindra socialarbetaren
från att utföra arbetet utifrån vad organisationen borde vara, och förmår istället denne att
anpassa sitt arbete till de praktiska förutsättningar som råder (Hasenfeld 1983; Östberg
2010). Godtyckliga bedömningar i beslut om vilka som ska bli berättigade offentliga
välfärdstjänster ses som ett krav för att gräsrotsbyråkraten ska klara att svara mot den
obegränsade arbetsmängden med starkt begränsade resurser. Det innebär också att
socialarbetarna i vissa fall måste handla fastän den inte har tillgång till särskilt goda
handlingsalternativ (Johansson et al. 2015).

3.3 Handlingsfrihet och handlingsförmåga
Lundquist (1988) beskriver begreppen handlingsförmåga och handlingsfrihet.
Handlingsfriheten tillåter socialarbetaren att självständigt fatta beslut efter egna
prioriteringar och angivna regelverk. Handlingsförmågan definieras till vilka faktiska
möjligheter gräsrotsbyråkrater har att utnyttja sin handlingsfrihet. Dessa två begrepp utgör
tillsammans socialarbetarens autonomi. För gräsrotsbyråkrater är autonomin viktig vid
verkställande då inte regelverk, på förhand kan förutse situationer och händelser.
Autonomin kan således betraktas som både positiv och negativ. En tydlig positiv sida som
gärna belyses hos socialarbetarens autonomi är att motivationen för arbetet ökar, vilket i
sin tur kan leda till flexibilitet och effektivitet vid verkställande. Lundquist (1988) menar
vidare att autonomi innebär en möjlighet för socialarbetare att bruka sin professionalism i
det praktiska arbetet. Ytterligare en positiv effekt av autonomin är att ett
förhandlingsutrymme mellan byråkraten och klienten möjliggörs. En negativ aspekt av
autonomi kan tyckas vara att det faktiska avgörandet ligger hos människan istället för i
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opersonliga regler, vilket medför risk för partiskhet och godtycklighet. Därmed kan det
försvåra förutsägbarheten i hur utförandet ska gå till. Autonomin bereder socialarbetaren
möjlighet att formulera problem och lösningar, vilket medför möjligheten att bestämma
processens riktning. Detta kan resultera i att socialarbetaren uppmärksammar vissa sidor
och bortser från andra (ibid.).
Handlingsutrymmet är ett resultat av mötet mellan byråkrati och välfärdsprofession.
Kombinationen av byråkratins inriktning på rutiner och standardiserat handlande och
professionens autonomi och handlingsutrymme, innebär att relationen mellan
professionell och klient blir öppen för att omvandla mänsklig komplexitet och variation
till byråkratins rutinmässiga hantering av fall och ärenden. Inom ramen för sitt
handlingsutrymme agerar socialarbetaren genom att självständigt göra bedömningar och
kategoriseringar av människor. I den bemärkelsen gör socialarbetaren anspråk på att vara
en välfärdsprofession.
Samhällets moral materialiserar sig i statliga lagar, förordningar och allmänhetens
normuppfattningar. Den verkställs och implementeras av professionerna, men enligt
Lipsky (2010), inom ramen för ett betydande handlingsutrymme av delegerad makt.
Lipsky menar att professionernas och samhällsbedömarnas dilemman beror på konflikten
mellan uppdraget och bristen på resurser att genomföra det (Levin 2013). Möjligheten att
fatta beslut som påverkar typen av service klienten tilldelas måste innefattas i
handlingsutrymmet.
Handlingsfriheten som kännetecknar gräsrotsbyråkrater ska inte enbart ses som att de
besitter en viss rörelsefrihet inom ramen för en organisation. Handlingsfrihet innefattar
utöver rörelsefrihet även arbetsinsatsernas avgörande utformning, och möjligheten att vid
behov omdefiniera och ifrågasätta klientens krav (Johansson 2007). Handlingsutrymmet
möjliggör specifika bedömningar utifrån medborgarnas behov och önskemål, vilket också
är ett bakomliggande skäl för att människobehandlande organisationers legitimitet aldrig
kan tas för givet, utan ständigt prövas mot omvärldens förväntningar för att vinna
godkännande (Johansson, Dellgran & Höjer 2015; Wiklund 2008). Den enskilde
socialarbetarens handlingsutrymme avgörs utifrån organisationens uppdrag och påverkas
av flera faktorer som traditioner, rutiner och professionella tolkningar likaså som de
individuella faktorerna hos socialarbetaren och klienten. Det finns trots detta, alltså både
autonomi och utrymme för att på egen hand planera och utföra sitt arbete, och hur
socialarbetaren fyller sin yrkesroll är avhängigt både organisatoriska normer och
värderingar samt socialarbetarens personlighet och livserfarenheter (Lipsky 2010,
Svensson et al. 2008).

4. Metod
Vi har genomfört en kvalitativ vinjettstudie med kompletterande intervju för att insamla
vårt empiriska material. En kvalitativ studie innebär att man tar fokus på ’mjuka data’ med
innebörden av tankar, upplevelser eller agerande och undersöker hur de ter sig i en viss
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kontext. Syftet är att skapa en förståelse för ett fenomen och dess betydelse snarare än att
mäta något (Denscombe 2009).

4.1 Vinjettmetoden
Individer och grupper ställs konstant inför valsituationer i sin vardag, oavsett om det är
inom socialt arbete eller annan verksamhet. En vinjett är oftast en kortfattad text, ett
uttalande eller en bildframställning av personer i varierande situationer, och strävar efter
att synliggöra grundläggande val och värderingar (Jergeby 1999). Vinjetten anses också
vara en bra metod för att hjälpa intervjupersonerna att uttrycka sina åsikter om, och
beskrivningar av deras beteenden i en mer konkret situation (Bryman 2011).
I skapandet av vår vinjett så har vi valt att utgå ifrån Jergebys (1999) fyra grundkriterier
för hur en vinjett bör utformas. Den ska vara lätt att förstå och följa samt att den ska vara
logisk och trovärdig. Vår vinjett (Bilaga B) är inspirerad av ett verkligt rättsfall från
Regeringsrätten (RÅ 2008 ref 55). Rättsfallet är kort sammanfattat och omarbetat utifrån
studiens frågeställning och vår målgrupp, socialarbetare inom enheten för barn och unga.
En del i vårt syfte är att studera människors val och bedömningar av hypotetiska
situationer, något som en vinjett möjliggör (Jergeby 1999). Det var därför naturligt att
använda ett verkligt fall som grund för vår vinjett. Vinjettmetoden används också med
syfte att utveckla en empiriskt baserad förståelse för vissa typer av mänskliga värderingar
(ibid.). Vinjetten är formgiven som två huvudsakliga delar samt fyra kort med
tilläggsinformation, vi återkommer till detta i beskrivningen om genomförandet (Bilaga B).

4.2 Semistrukturerade intervjuer
I kvalitativ forskning är intervju en metod som med fördel används för sin flexibilitet.
Metoden kräver förarbete och tid men är väldigt tilltalande för insamling av kvalitativ data
(Bryman 2011). Av alla termer som beskriver kvalitativa intervjuer så är en utav de
centrala formerna den semistrukturerade intervjun. I en semistrukturerad intervju är det
vanligt med en intervjuguide vilken innefattar ämnen och frågor som ska besvaras. I vår
studie har intervjuguiden varit en utgångspunkt, men samtidigt lämnat utrymme för
respondenten att utforma sina egna svar utifrån egna upplevelser vilket i sin tur kan bidra i
att fler frågor byggs på under intervjuns gång (Denscombe 2009). Detta medför en mer
innehållsrikt intervju, enligt Bryman (2011).

4.3 Urval
Urvalets storlek och sammansättning var inte helt beslutat vid studiens början. Inom
kvalitativ forskning är det svårt att förutse hur många som bör intervjuas eller hur
omfattande studien behöver vara för att uppnå ett representativt urval (Bryman 2011).
Med bakgrund mot att vi redan innan studien haft en föreställning om vilken enhet och
yrkesgrupp, vilka texter och företeelser som ska undersökas har vi gjort ett målinriktat
urval (Bryman 2011). Denna urvalsstrategi innebär att vi gjort ett medvetet urval av våra
intervjupersoner utifrån deras arbetsplats, kopplat till studiens syfte. Fördelen med ett
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målinriktat urval är att vi på kort tid kan närma oss den yrkesgrupp vilken troligast besitter
den information som kan vara avgörande för undersökningen (ibid).
I det första urvalet fastställdes totalpopulationen till de socialarbetare som är yrkessamma
som utredare inom enheten för barn och unga i Sverige. Av logistiska skäl och med en
tidsplan att förhålla oss till så valde vi att begränsa oss till Västra Sverige som i sin tur
utgör vår urvalsram. För att få kontakt med berörda socialarbetare skickade vi ut 25
missivbrev (Bilaga A) via mejl till alla enhetschefer på socialförvaltningen med ansvar för
enheten barn och unga. Urvalet utgörs av de slumpmässiga svar vi fick in från de
enhetschefer vars socialarbetare hade möjlighet att delta i vår studie. Det var flera
enhetschefer som vi aldrig hörde något från. Totalt svarade 11 enhetschefer på vår
förfrågan, varav 3 meddelade att de tyvärr inte hade tid att delta på grund av hög
arbetsbelastning. De resterande 8 enhetscheferna vidarebefordrade vår förfrågan till sina
socialarbetare som själva fick avgöra om de hade tid att avsätta för vår studie.
Utifrån denna mejlkontakt med enhetscheferna landade vi i att fem socialarbetare bokades
för intervju. Vår uppfattning inför detta arbete var att minst sex socialarbetare behövdes
för studien, vilket föranledde telefonkontakt med de enhetschefer som inte svarat via mail
för att fastställa att de mottagit vår förfrågan. Totalt omfattar studien 7 socialarbetare från
6 kommuner i västra Sverige. Dessa socialarbetare fick i förväg erhålla ett missivbrev
(Bilaga A) där vi kortfattat presenterade studiens syfte, upplägg och delgav dem annan
praktisk information.
4.3.1 Litteratursökning
För vår litteratursökning har vi använt oss av en narrativ litteraturgenomgång, vilket
innebär att skapa sig en översikt av forskningsområdet, enligt Bryman (2011). Målet vid en
narrativ litteraturstudie är att generera en förståelse snarare än att söka efter bestämda
faktum och lämpar sig bra för kvalitativa studier. Till skillnad från systematiska
granskningar är den narrativa litteraturgenomgången mer ofokuserad och mer omfattande,
vilket innebär att vi kunnat vara mer flexibla i vår sökning efter tidigare kunskap (Bryman
2011). Flexibiliteten möjliggör för oss att söka vidare i källors referenslistor, med avsikt att
nå originalkällor.
Vi har valt att söka litteratur i följande databaser: Scopus, Sociological Abstracts,
PsycINFO, Libris och DIVA med sökord Socialt arbete, barnavårdsutredning,
handlingsutrymme, socialarbetarens jag, beslutsfattande i olika kombinationer.

4.4 Hermeneutiken som analysmetod
Den vetenskapsteoretiska ansats vi tillämpat för vår studie är hermeneutiken. Inom
hermeneutiken ligger fokus på att tolka, förstå och förmedla snarare än att förklara eller
bekräfta en hypotes. Den används ofta som ett hjälpmedel inom humanvetenskapen och
naturvetenskapen, för förstå människan i olika kontexter, men kan också användas för att
skapa reflektion eller förmedla upplevelser av ett specifikt fenomen (Ödman 2016). Syftet
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med denna studie är att undersöka betydelsen av socialarbetares användning av jaget i
barnavårdsutredningar samt bidra till en ökad förståelse för hur subjektiv kunskap verkar i
bedömnings- och beslutsprocesser. Hermeneutiken är lämplig för detta syfte och har
använts för att först tolka och förstå jaget som ett fenomen och sedan för att sätta in det i
handling och söka förståelse för dess betydelse i arbetet. En hermeneutisk arbetsgång
liknas ofta vid en spiral eller cirkel, och pendlar således mellan del och helhet. Detta
återkommer vi till i nästa avsnitt om genomförande.

4.5 Genomförande
Vi erbjöd samtliga intervjupersoner att välja plats för intervjun med hänsyn till att de ska
känna sig bekväma i miljön och för att deltagandet ska bli så smidigt som möjligt för
intervjupersonerna. På samma sätt framhåller Bryman (2011) att det är viktigt att
intervjuerna sker i en lugn miljö samt att intervjupersonerna känner sig trygga. Samtliga
intervjuer har skett på berördas arbetsplatser, på kontor eller i samtalsrum. Innan
intervjun beslutade vi att en av oss författare skulle inta en ledande roll under intervjun,
medan den andras uppgift var att stötta upp och hjälpa till med följdfrågor. Rollen som
ledande byttes vid varje intervju. Alla intervjuer spelades in, och varade mellan 35-60
minuter.
Den vinjett som presenterades vid intervjun utgjordes av ett omarbetat rättsfall från
Regeringsrätten (RÅ 2008 ref 55). I utformningen av vinjetten delade vi in rättsfallet i
olika delar. Den inledande informationen var knapphändig och socialarbetarna i studien
fick med jämna mellanrum tilläggsinformation att ta hänsyn till i sin bedömning.
Anledningen till detta var att vi ville undersöka i vilka lägen och i vilken omfattning
socialarbetarna använder subjektiv kunskap. Totalt omfattade vinjetten två mer
omfattande delar och fyra kort med tilläggsinformation. När intervjupersonerna till
exempel kom fram till att de ville göra ett hembesök så tilldelades de kort nummer två
(Bilaga B). Vinjetten var konstruerad på ett sådant sätt att det inledningsvis inte fanns
något givet rätt och fel. Med det menar vi att det inledningsvis fanns ett stort
tolkningsutrymme för socialarbetaren medan utrymme för fria tolkningar krympte ju fler
delar i fallet de hade fått del av. Hela vinjetten presenterades vid varje intervju. Den
kompletterande intervjuguiden användes mellan de olika delarna med syfte att bland annat
tydliggöra vad bedömningen grundades på och om socialarbetaren hade valt att gå vidare
med fallet. Hermeneutiken bekänner att det finns en mängd olika sätt att tolka världen
eller ett fenomen på. För att nå en ökad intersubjektiv förståelse i studien tillika
socialarbetarnas gemensamma uppfattning kring jaget har dialogen mellan forskare och
intervjupersoner vid intervjuerna förts på lika villkor. Det vill säga, just som en dialog och
inte som en utfrågning. Ett förhållningssätt som Ödman (2016) menar är viktigt ur
hermeneutisk mening.
Efter avslutad intervju transkriberades ljudinspelningarna för att underlätta kommande
analysarbete (Bryman 2011). Som stöd för vår tolkning av det utskrivna intervjumaterialet
har vi gjort en kvalitativ tematisk analys. Det innebär att vi efter transkriberingen, enskilt,
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gått igenom de utskrifter vi ansvarat för med avsikt att finna mönster, likheter och
skillnader i intervjuerna. Innan den slutliga sammanställningen har vi gemensamt gått
igenom samtliga utskrifter för att säkerställa att inget av värde försvunnit i den enskilda
bearbetningen av materialet (ibid.). De mönster, likheter och skillnader vi funnit har
färgkodats till teman. De liknande svarsmönstren i det insamlade materialet ligger till
grund för vilka teman som presenteras i resultat- och analysdelen.
Som exempel kommer huvuddraget Kunskapsanvändning och temat intuition och erfarenhet av
att socialarbetarna i studien skildrar en bild av hur de ofta går på sin känsla för ett fall och
praktiska erfarenhet från liknande fall i sin bedömning.
Den hermeneutiska analysprocessen innebär att vi inledningsvis i vår studie preciserat vår
förförståelse, för att hålla vår tolkning så objektiv som möjligt (Ödman 2016). Vidare läste
vi in oss på tidigare forskning kring användningen utav jaget för att skapa oss en förståelse
för hur jaget, ur andra författares perspektiv, kan förstås. Inläsningen av
bakgrundsmaterialet ledde i sin tur till ny kunskap vilken lagts till grund för vidare
sökning, vilket är att betrakta som en del i den hermeneutiska cirkeln (ibid.). I
intervjumaterialet har vi sökt efter huvuddrag, noterat likheter och skillnader mellan
källorna och jämfört dessa mönster med tidigare forskares och författares upptäckter, som
bekräftelse på vår tolkning. I tolkning av intervjuer och text är det viktigt att det inte blir
ett löst tyckande eller rena gissningar, varför vi valt att sammanföra resultat och analys i
redovisningsdelen i detta arbete. Vidare är detta ett sätt att minimera upprepningar
(Byrman 2011). I redovisningen stödjer vi vår tolkning på goda argument för att visa på
att vår tolkning är just den rimligaste. Ett sådant argument är att visa på hur tolkning
passar in i helheten (Ödman 2016). Genom att sätta in empirin och det författare lyft som
viktigt i samma kontext har processen således lett vidare till en djupare förståelse för
fenomenet och användningen av jaget i det sociala arbetets praktik (Ödman 2016).

4.6 Etiska övervägande
Det kan vara både känsligt och svårt att ställa frågor om hur socialarbetaren använder sig
utav sitt jag, såsom uppfattningar, erfarenheter, intuition, normer och värderingar i
bedömning- och beslutsprocesser. Det är med stor sannolikhet lika svårt att som
socialarbetare bena i vad som är subjektiv kunskap och vad som är objektiv.
Frågeställningen kan uppfattas som ett ifrågasättande av socialarbetarens kunnande och
professionalitet, detta är inte studiens syfte vilket är en av anledningarna till varför vi valt
en vinjett som undersökningsmetod. Socialarbetaren ges då möjlighet att utifrån eget
tycke redogöra för sitt tillvägagångssätt i bedömningsprocessen.
Vidare har vi arbetat utifrån de fyra forskningsetiska principerna informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka preciserats av
vetenskapsrådet för att säkerställa god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011).
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•

Informationskravet: Innan undersökningen skickade vi ut ett missivbrev till
deltagande personerna och deras chefer där de informeras om studiens syfte och
användning.

•

Samtyckeskravet: Deltagarna blev informerade om att de själva väljer om de vill
avbryta sitt deltagande i samband med vinjett-intervjun.

•

Konfidentialitetskravet: Vinjettsvaren har behandlats utan identitetsuppgifter och
kommer således inte vara möjliga att koppla till någon specifik person eller enhet.
Vidare har vi underlåtit oss att nämna någon specifik kommun för var
socialarbetarna är verksamma, inte heller har vi nämnt intervjupersonerna vid
namn.

•

Nyttjandekravet: Materialet kommer att användas för denna kandidatuppsats,
vilken kommer att presenteras och examineras vid Högskolan i Halmstad samt
publiceras som en C-uppsats i DIVA.

Det inspelade intervjumaterialet samt stödord från vinjett-intervjun har hanterats med
största försiktighet och kommer att raderas samt förstöras så snart uppsatsen examinerats.

4.7 Metoddiskussion
I följande avsnitt diskuterar vi studiens tillförlitlighet. Vidare ställs styrkor och svagheter
med vår valda metod mot alternativa angreppsmetoder.
4.7.1 Trovärdighet och tillförlitlighet
Bryman (2011) beskriver begreppet trovärdighet i fråga om undersökningen och dess
resultat verkligen är utförd i den verklighet den har sitt ursprung i. Alltså om de slutsatser
som framkommer i undersökningen har tydlig koppling till studiens syfte. För att nå en
respondentvalidering i studien krävs att resultatet återkopplas med intervjupersonerna
som bekräftelse på att forskarens uppfattning om deras verklighet stämmer (ibid.). Detta
är något vi inte haft tid till i detta arbete, vilket måste tas i beaktan. För att säkerställa att
endast relevanta områden för vår studie undersöks, har vi varit noggranna med att utgå
från vinjetten och intervjuguiden vid varje intervju. Att vinjetten är konstruerad utifrån ett
verkligt rättsfall (RÅ 2008 ref 55), anser vi vidare stärker trovärdigheten. Den
semistrukturerade intervjun gav intervjupersonerna utrymme att fritt resonera kring valda
ämnen, vilket bidragit till att vi fått ett brett och innehållsrikt material. Vinjetten är
utformad utifrån vår forskningsfråga och sätts i det sammanhang som är aktuellt. Detta
innebär att vinjettmetoden kontextualiseras och fallet är identisk inför alla respondenter
(Kullberg & Brunnberg 2007).
Begreppet tillförlitlighet beskriver Bryman (2011) som hur tillförlitlig en undersökning är.
Vidare förklarar han att tillförlitlighet uppnås i det fall en forskare genomför och
genomgående redogör för alla faser av forskningsprocessen på ett tydligt och tillgängligt
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sätt. Detta genom att tydligt ange problemformulering, val av respondenter, transkribering
och så vidare. Med en kvalitativ intervju är de nästintill omöjligt att genomföra och
upprepa exakt alla delar i den kontext intervjun gjordes (ibid.). Det som i denna studie går
att replikera är intervjuguiden och målgruppen, alltså socialarbetare inom enhet barn och
unga. Vår vinjett är som tidigare nämnt ett rättsfall som kontextualiserats och är identisk
inför alla våra intervjupersoner, vilket därför också kan anses som replikerbart. Vad som
ökar pålitligheten i vår studie är att samtliga intervjupersoner fått svara på alla
intervjufrågor trots att ordningsföljden varierat, vilket innebär att inga frågor uteslutits.
Detta för att undvika risken att oavsiktligt ställa ledande frågor som sedan kan påverka
svaren och i sin tur ge ett felaktigt resultat i förhållandet till syftet av forskningen (Bryman
2011). Kvale och Brinkman (2014) menar dock att ett överdrivet fokus på tillförlitligheten
i en kvalitativ studie riskerar att hindra kreativiteten och variationsrikedomen. Därför
används vår vinjett i syfte att ge respondenten utrymme för kreativitet, och utrymme för
självständiga reflektioner. En av författarna har kunskap sedan en tidigare uppsats om att
socialarbetare reflekterar olika kring makt beroende på personlig erfarenhet och känslor.
Den andra författaren har viss förförståelse för lagstiftningen som styr arbetet med barn
och unga, utifrån en kurs i socialrätt. Författarnas sammantagna bakgrund har väckt
intresset för denna studie. Det är vår uppfattning att detta kan ha påverkat tillförlitligheten
i den mening att vår förförståelse har styrt vår forskningsfråga.
Vidare är det vår uppfattning att tillförlitligheten stärks i och med att vi under hela
arbetsprocessen varit noga med att inte låtit våra personliga värderingar påverka
utförandet av, och slutsatserna från undersökning. Detta genom att upprepat gå tillbaka
till transkriberingar, färgkoder och bearbetad litteratur för att kontrollera grunden för vår
tolkning.
4.7.2 Överförbarhet och objektivitet
Överförbarhet redogör för i vilken utsträckning vårt resultat kan överföras till andra
sociala miljöer och andra situationer Bryman (2011). Vidare beskrivs att det handlar om
djup och inte bredd i kvalitativ forskning då resultatet har sin fokus på det kontextuellt
unika. Kunskapen inom samhällsvetenskapen förändras hela tiden vilket medför att det
generellt är svårt att tala om överförbarhet inom området (Bryman 2011). Detta har inte
heller varit vår avsikt då våra intervjupersoner är utvalda på ett målmedvetet sätt samt att
studien syftar till att undersöka hur berörda socialarbetare använder och diskuterar kring
tidigare erfarenheter och sitt jag som verktyg. Dock är vår uppfattning efter studien att
resultatet i viss mån är överförbart till andra socialarbetare inom samma enhet, då
arbetsuppgifterna och arbetssätten visat sig lika i de undersökta kommunerna. Trots olik
organisering av verksamheten, det vill säga att vissa socialarbetare arbetat med hela
processen medan andra kommit in först i utredningsdelen så visade sig arbetssättet och på
vilket sätt de gör sina bedömningar vara överensstämmande kommunerna emellan.
I fråga om objektivitet kan konstateras att kvalitativ forskning sällan är helt opåverkad av
forskaren och hur denne tolkar den kvalitativa datan (Denscombe 2009). Objektivitet
handlar om just detta, att den kvalitativa datan ska vara objektiv (ibid.). I vårt analysarbete
har vi varit noga med gå tillbaka till transkriberingar, färgkoder och bearbetad litteratur för
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att i största möjliga mån hålla vår tolkning fri från våra personliga värderingar (ibid.). Det
som möjligen kan stärka objektiviteten i denna studie är det faktum att vi varit två
studenter som närvarat vid intervjuerna samt att vi gemensamt tematiserat och analyserat
den det insamlade materialet.
4.7.3 Sammanfattande metoddiskussion
Vår enade uppfattning är att valet av metoderna vinjett och semistrukturerad intervju har
varit lämpliga i denna studie för att uppnå studiens syfte. Metoderna har möjliggjort
insamling av data som beskriver socialarbetarens reflektioner och bedömningar. Det
fastställs att vinjett är en väl fungerande metod för att undersöka attityder i jämförelse
med den mer vanliga metoden att forma frågor som används i frågeformulär, då beslutet
förankras i en konkret situation, vilket därmed minskar risken för ett oreflekterat svar.
Vidare är en vinjett tänkt att stimulera till meningsfulla och trovärdiga svar.
Vinjettmetodens verklighetstrogna kvalitet producerar fortsatt svar som är mer sannolikt
att vara förutsägande av olika beteenden (Finch 1987).
Det faktum att vissa socialarbetarna i vår studie normalt inte gör förhandsbedömningar på
grund av verksamhetens organisering, innebär att vinjetten inte är “identisk” med en
normal arbetssituation. Därav är det också svårt att dra några absoluta slutsatser av hur de
faktiskt använder jaget i förhandsbedömningar, samtidigt som det råder samstämmighet i
att man går mycket på känsla i den inledande bedömningen. Vår intention var att komma
åt hur socialarbetare faktiskt arbetar, och inte hur de säger sig arbeta. Genom att använda
en vinjett kom vi så nära ett normalt fall som möjligt utan att tala om ett riktigt fall.
Bedömningarna i svaren blir således mer tillförlitliga än med andra metoder. Det är vår
uppfattning att om vi enbart använt oss av en intervju hade fått organisationens svar
snarare än att kunna studera den verkliga situationen och resonemanget kring
socialarbetarens agerande. Det går inte att förneka att vinjettkonstruktionen varit
tidskrävande, vilket kan betraktas som en nackdel. Av samma anledning har inte tid
funnits för en pilotstudie av vinjetten, något som hade kunnat stärka trovärdigheten
(Bryman 2011).
Vår urvalsram var i början satt till att vara mindre än Västsverige, men efter information
från flera enhetschefer om den rådande arbetsbelastningen förstod vi att urvalsramen var
tvungen att vidgas. Utifrån antal tillfrågade enhetschefer tycks bortfallet stort, vilket
aktualiserar en diskussion kring hur detta kan förstås. Vi förstår det som att kommuner
med ansträngd arbetsbelastning och hög personalomsättning i lägre utsträckning haft
möjlighet att avsätta tid för att medverka i vår studie. Således kan även det slutgiltiga
urvalet betraktas som slumpmässigt då vi inte fullt kunnat styra vilka socialarbetare som
slutligen skulle delta i studien. Det hade varit till fördel om vi innan studien valt ett mer
lättåtkomlig urval av respondenter då sökandet av respondenter varit tidskrävande. Den
tiden kunde vi istället använt för att till exempel genomföra pilotstudien av vinjetten.
Alternativa sätt att utföra studien på vore exempelvis att formulera en strukturerad
intervju. Metoden skulle vara mindre tidskrävande än valet av en kvalitativ metod som
vinjett. Nackdelen blir dock risken att missa värdefulla nyanser av socialarbetarens
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upplevelse då frågorna är stängda och inte lämnar utrymme för socialarbetaren att fritt
reflektera och forma sina ord (Bryman 2011). En strukturerad intervju innebär också att
forskaren enbart får svar på de frågor som faktiskt ställs. Däremot är de lättare att
diskutera trovärdigheten i strukturerade intervjuer, då databearbetningen i högre
utsträckning än i vinjetten är oberoende forskarens tolkning tillika opartisk, vilket
minimerar risken för slumpmässiga felaktigheter och den mänskliga faktorn (Bryman
2011).
Det är möjligt att dra slutsatser utifrån enbart empirin, men med risken att missa hur
användningen av jaget kan förstås. Genom vår analysmetod, hermeneutiken, ställs empirin
i relation till teorin vilket möjliggör en djupare förståelse för vad användningen kan vara
ett resultat av samt har bidragit till en förståelse för nyttan av detsamma (Larsson 2005).
För vår studie har det inneburit att vi som studenter och forskare har växlat mellan empiri
och teori i vårt analysarbete.

5. Resultat och Analys
Samtliga intervjupersoner är verksamma inom socialförvaltningen och arbetar med
bedömning och beslut inom enheten för barn och unga. Deras specifika ansvarsområden
skiljer sig något och varierar från att enbart innefatta förhandsbedömningen till att
innefatta hela processen från första bedömning till beslut. I grunden är alla
intervjupersoner utbildade socionomer och har varierande erfarenhet av arbetet med barn
och unga.
Intervjuperson
Intervjuperson 1
Intervjuperson 2
Intervjuperson 3
Intervjuperson 4
Intervjuperson 5
Intervjuperson 6
Intervjuperson 7

Huvudsaklig arbetsuppgift
Förhandsbedömning + utredning
Utredning
Förhandsbedömning
Förhandsbedömning + utredning
Utredning
Utredning
Utredning

Antal år i yrket
> 4 år
< 1 år
< 3 år
> 20 år
> 5 år
> 10 år
> 15 år

Figur 2: Tabell över intervjupersonernas huvudsakliga arbetsuppgifter och erfarenhet

5.1 Verksamhetens organisering
Hur den sociala barnavården är organiserad skiljer sig åt, de undersökta kommunerna
emellan. Det framkom skillnader i hur kommunerna tolkat sitt uppdrag och i hur
verksamheten är uppdelad. Vissa socialarbetare arbetar med hela processen (integrerad
organisering) medan andra tar över efter sekreteraren som gjort förhandsbedömning
(specialiserad organisering). I vilket steg våra intervjupersoner för första gången kommer i
kontakt med ett ärende skiljer sig således åt, och i de flesta fall har skyddsbedömning och
förhandsbedömningen gjorts vid en annan enhet än den där intervjupersonen är verksam.
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Flera av intervjupersonerna menade dock att denna första bedömningsprocess har stor
vikt i det fortsatta arbetet.
I hanteringen av inkomna ärenden är det mottagande socialarbetares uppgift att avgöra
huruvida barnets situation är ett ärende för socialtjänsten eller inte. Två av
intervjupersonerna talade i samband med detta också om hur den enskilde socialarbetaren
ofta går på sin känsla i denna inledande sorteringsprocess. Medan andra socialarbetare
redan i inledningen talade om hur BBIC (Barns behov i Centrum) är ett viktigt verktyg
även i den första bedömningen, men att verktyget samtidigt kräver en tolkning från både
kommunens och socialarbetarens sida. Socialtjänsten är ur ett socialpolitiskt perspektiv en
mycket viktig arena. I tillämpningen av det sociala arbetet har socialpolitiken en
normgivande funktion i att sätta ramar och gränser för olika former av insatser (Bergmark
& Lundström 2008; Blomberg & Pettersson 2006; Sundell et al. 2008). En sådan gräns
kan vara om ett barn anses behörig till den sociala barnavården eller ej. Det är med sin
person och erfarenhet som socialarbetaren står inför att bedöma vad som är acceptabelt
och inte i ett barns liv. Endast i fråga om våld mot barnet finns tydliga riktlinjer på att
utredning ska inledas (SFS 2001:453).
Först initierar man en förhandsbedömning för att se om det är akut att utreda eller inte. Då
gör vi en skyddsbedömning och en förhandsbedömning där rätt mycket handlar om
magkänsla – IP1
Den första bedömningen är en skyndsam hantering, det handlar om att lägga ett slags pussel
på kort tid som kan ge en bild av hur det är. Jag, som gammal i gemet litar ju mycket på
min intuition och känsla. Det kan se hemskt ut på pappret, och se väldigt riskfullt ut. Men
på något sätt när man träffar familjen så får man en känsla för om det stämmer eller inte IP7
Den ideala formen för organisering är, enligt Weber (1983) att sträva efter maximal
effektivitet samt strikt arbeta utifrån givna strukturer och regler. Organiseringen
garanterar i denna form en rättvisa för de medborgare som är i behov av hjälp, då
organisationsrepresentanten förblir relativt objektiv i sin bedömning. Om det är som
Weber menade, att den maximala nyttan uppnås av att arbeta utifrån givna strukturer och
regler så vore socialarbetarens utrymme för jaget begränsat. Socialarbetarens jag kräver en
handlingsfrihet för sitt uttryck och en möjlighet att agera mellan strukturer och regler. Det
innebär vidare att socialarbetarens jag, utifrån detta perspektiv inte ges någon plats som
verktyg i den sociala barnavården.
Andra författare menar att denna syn på organisering innebär en grov förenkling av
komplexa verksamheter, samt att Webers teori bortser från medborgares individuella och
specifika problem (Svensson et al. 2008; Johansson 2015, Levin 2013). De betonar vidare
att det sociala arbetet ställer krav på självständiga bedömningar, något som Webers teori
inte tar hänsyn till. Betraktas istället den sociala barnavården som en
människobehandlande organisation ges representanterna en mer subjektiv och betydande
roll (Hasenfeld 1983). Utrymmet för socialarbetarens jag ges då också utrymme som ett
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verktyg i arbetet. På liknande sätt lyfter Lipsky (2010) att det praktiska arbetet som sker i
direktkontakt med medborgarna lämnar utrymme för socialarbetaren att själv välja vilka
värden som betonas i utförandet av sina arbetsuppgifter. Vidare präglas
människobehandlande organisationer av att dess kärnverksamhet består av interaktion
och nära relationer organisationsrepresentant och medborgare emellan (Johansson,
Dellgran & Höjer 2015). I människobehandlande organisationer är moral och värderingar
verktyg i organiseringen av arbetet och styrs av olika intressen, där värdeladdningen kan
ligga antingen hos socialarbetaren, eller också i samhället (Svensson et al. 2008).
Socialarbetare har en dubbel roll i mötet med medborgaren, och därav ett inbyggt
dilemma i sin arbetssituation. Å ena sidan möter socialarbetaren medborgaren som
människa till människa å andra sidan förväntas socialarbetaren agera som en representant
för organisationen (Hasenfeld 1983; Svensson et al. 2008; Östberg 2010; Lipsky 2010).
Deras tolkning skulle innebära att socialarbetaren ofta hamnar i situationer där denne
måste tolka organisationens regler och normer i förhållande till klientens individuella
problem. Komplexiteten ligger i att ingen modell fungerar för alla. Detta aktualiserar
vikten av att socialarbetaren använder sitt handlingsutrymme för att kunna applicera
organisationens regler och modeller på ett sätt som svarar mot klientens behov. Samtidigt
förväntas, i sin bedömning, vara objektiva och opartiska (Lipsky 2010). Vidare menar
Andersson (2007) att socialtjänstlagens utformning som ramlag medför att socialarbetare
efter bästa förmåga använder det professionella handlingsutrymme som ges.
[…] Du måste tycka om att skriva och dokumentera i detta arbete. Vi har rubriker,
kriterier och lagar osv att utgå ifrån vid bedömningen men i slutänden är det
socialsekreteraren själv som gör den ofrånkomliga “personliga” bedömningen – IP 6
Det är flera av socialarbetarna i vår studie som skildrade bilden av den sociala
barnavården som en komplex och delvis byråkratisk organisation. De framhöll att arbetet
innefattar en stor del administrativa uppgifter utifrån lagstiftning och riktlinjer, men också
att de utifrån organisatoriska förhållanden har till uppgift att prioritera och sortera barn
och ungas behov.
5.1.1 Hantering och sortering av ärenden
Våra intervjupersoner talade om den sociala barnavården som en del i ett större
välfärdsprogram, och menade att en enorm mängd ärenden inkommer till socialtjänsten
dagligen. De framhöll vidare att det är omöjligt att hantera alla dessa fall. En
intervjuperson berättade att alla ansökningar måste hanteras medan anmälningarna
sorteras och prioriteras utifrån både känsla för ärendet och tillgängliga resurser.
Jag vet ju vad vi har för resurser, vissa fall är väldigt unika och behöver speciella resurser.
Tyvärr jobbar vi kommunalt, då finns det vissa fall som måste prioriteras som viktigare IP5
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I vissa fall har vi inget val, då far barn riktigt illa, och då gör vi det vi måste. Andra fall är
mer tveksamma och då kanske man släpper det och ser om det kommer tillbaka igen, och
går vidare med det den gången - IP1
Denna filteringsaktivitet, beskrivs i tidigare forskning som en barnavårdstratt, där
socialarbetaren ställs inför att prioritera och värdera barns situationer (Wiklund 2008).
Tratten ger en tydlig bild av den stora skillnad mellan antalet barn och ungdomar som
anses vara i behov av hjälp och de som faktiskt blir fall för utredning och insatser av olika
slag (Wiklund 2008; Sundell et al. 2008; Östberg 2010). Paynes (1999) & Svensson et al.
(2008) menar att det ligger i socialarbetarens uppgift att göra bedömningar å samhällets
vägnar utifrån moral och värdeladdningar. Med detta synsätt kan socialarbetarens jag i
denna första bedömningsprocess förstås som ett verktyg att, utifrån samhällets
värderingar kategorisera acceptabla levnadsförhållanden och sätta gränser för när brister i
föräldraförmågan föreligger.
Socialarbetarna kan utifrån uppgiften att sortera in och ut fall betraktas som ’gatekeepers',
med innebörden av en portvakt eller bedömare (SFS 2001:453; Östberg 2010). Det
handlar således om att leva upp till de gränser för vad som ska göras och av vem.
Avgörande faktorer för hur arbetet med bedömningar och beslut bedrivs kan således vara
avhängigt organiseringen av den sociala barnavården samt vilka principer och aspekter
som socialarbetaren betonar.
Just i inledningsskedet skulle jag säga att man grundar sin bedömning i vad man får för
känsla av föräldern och hur de svarar på våra frågor. Man ställer sig frågan om det
föräldrarna säger är rimligt - IP1
Vad föräldrar säger kan vara väldigt avgörande för om socialtjänsten väljer att gå vidare
med det eller inte. Det är många föräldrar som slinker ur socialtjänstens nät i
förhandsbedömningen genom att de har lätt för att prata och vara förtroendeingivande. Även
barn med blåmärken, och som säger sig blivit slagna har pratats bort av “duktiga”
föräldrar i förhandsbedömningar - IP4
Det visade sig, utifrån vår studies resultat, att en faktor som spelar in i denna första
bedömningsprocess är föräldrarnas förmåga att tala och argumentera. Socialarbetare i
studien berättade om hur föräldrar i förhandsbedömningar lyckats prata bort både
blåmärken och andra tecken på att barn far illa, vilket lett till att familjerna “sorterats
bort” för vidare hantering. Föräldrar och barn är viktiga leverantörer av information kring
barnets situation tillsammans med fallunika aspekter och socialarbetarens yrkeskompetens
(Berrick et al. 2015).

5.2 Kunskapsanvändning
Flera socialarbetare i studien upplevde det svårt att definiera vad kunskap är och var
gränsen mellan yrkesmässig kunskap och personliga värderingar går. Vidare beskrev de att
deras känsla för ett fall är viktigt i arbetet. Det var inget de såg som ett hinder i sitt arbete,
men poängterade fortsatt att det är viktigt att reflektera kring varför man gör en viss
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bedömning. Det är av betydelse att de professionella inom socialt arbete har en etisk
kännedom samt att de är har ett etiskt förhållningssätt för att kunna bemöta klienter på ett
riktigt sätt (Blennberger 2006). Det finns en återkommande bild i litteraturen av hur
gräsrotspraxis används inom välfärdssektorn tillsammans med självständiga bedömningar,
vilket förstås som både önskvärt och oundvikligt (Harris & Evans 2004; Evans 2011). En
av intervjupersonerna menade att man i arbetet måste göra skillnad på hjärta och mage.
Intervjupersonen förklarade att det är viktigt att följa sin magkänsla, medan man är ute på
hal is då man arbetar utifrån vad hjärtat känner.
Man ska utreda med sin hjärna och sin mage, men inte med hjärtat. Då är man farligt
ute och ska se det som en varningsklocka – IP7
Det visade sig alltså att det är av vikt att socialarbetare utgår ifrån vad de får för känsla av
fallen, samtidigt som de bör vara vaksamma för varför dessa känslor uppkommit.
5.2.1 Strävan efter evidens
Flera av socialarbetarna i studien framhöll att deras chefer uppmanar dem att sträva efter
objektivitet samt att verktyg införts med syfte att socialarbetare ska arbeta mer likt
varandra. Detta för att klienter oberoende på var i landet de bor ska bedömas likartat. De
framhöll också hur socialarbetarens jag, personlighet och värderingar är en förutsättning
för att det ska bli en bedömning som passar den enskilde klienten.
Vi arbetar utifrån modellen BBIC, det är enligt den modellen vi utreder barnets behov.
Sen måste ju ändå varje handläggare ha sin egen fingertoppskänsla och känsla för om
man behöver göra något annat. Men det är tydliga rubriker som kan rymma det mesta.
Det är ganska fria tyglar inom BBIC så man kan göra det man känner att man behöver
som handläggare - IP2
Socialarbetarna talade om hur arbetet ska vara evidensbaserat och hur BBIC (Barns
Behov i Centrum) väger tungt i bedömningsprocesser. Samtidigt menade
intervjupersonerna att de är fria att själva bestämma vilka teorier och perspektiv de vill
använda i sitt arbete, så länge de är beforskade eller ej uppenbart felaktiga. Våra
intervjupersoner gav olika exempel på perspektiv de använder (BBIC, anknytningsteori,
salutogena perspektivet, Maslows behovstrappa, Jean Piaget, utvecklingsekologisk teori),
där BBIC och anknytningsteori var de teorier som förekom i flera av de studerade
kommunerna. Det ingår i gräsrotsbyråkratens arbete att finna perspektiv som tjänar
barnet bäst, menar Lipsky (2010). Godtyckliga bedömningar och beslut kan således förstås
som ett krav för att gräsrotsbyråkraten ska klara att svara mot den obegränsade
arbetsmängden med starkt begränsade resurser. Det sammantagna läget gör
människobehandlande organisationer komplexa då problematik inte fullt kan reduceras
genom standardiserade lösningar såsom regler och riktlinjer, vilket inbjuder till
gräsrotsbyråkratens självständiga bedömningar (Lipsky 2010; Payne 2016).
Det är ingen som ifrågasätter om jag läst och jobbar utifrån någon egen bok, om det inte
är uppenbart konstigt - IP1
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Som hjälp till sin bedömning hade samtliga socialarbetare i studien verktyget BBIC (Barns
Behov i Centrum). Verktyget innebär rubriker för vilka punkter som kan utredas men
lämnar samtidigt utrymme för socialarbetarens självständiga bedömning (Socialstyrelsen
2017). Eller “fingertoppskänsla” som en socialarbetare (läs ovan) valde att kalla det. BBIC
är den metod som vanligen används inom den sociala barnavården, och våra
intervjupersoner var övervägande positiva till verktyget, men framhöll också att det inte
sätter några direkta gränser för vad för information som ska inhämtas. Vårt resultat visar
att vad socialarbetaren väljer att fokusera utredningen kring varierar utifrån vad
socialarbetaren betonar som vidkommande och viktigt. Socialarbetarna var enade i att
BBIC hjälper dem till mer grundlig utredning och betonade hur triangelns tre sidor hjälper
dem att inhämta mer adekvat information än utan verktyget. De var vidare överens om att
verktyget införts för att säkerställa att alla socialarbetare arbetar likvärdigt, men lyfter
också att det finns utrymme för självständig bedömning. Fortsatt beskrev
intervjupersonerna att verktyget har en analysdel där socialarbetaren ges utrymme att
uttrycka sina resonemang och grunderna för sin bedömning tillsammans med fakta som
styrker deras anföranden. Dock finns inga riskbedömningsverktyg eller standardiserade
modeller som fullt kan eliminera den inneboende sårbarheten i bedömningarna
socialarbetare tvingas till i sitt arbete (Mandell 2008).
BBIC är jättebra, men jag tänker att det beror jättemycket på dig själv hur det fungerar.
Alltså vad tar du med dig för information, även om det finns rubriker och så. Vad
skriver du i dina observationer? Vad grundar du dina observationer på? Så det handlar
ju om hur socialarbetaren är som person och vad den tycker är viktigt - IP4
Man kan inte anteckna allt, och verktyget ger en möjlighet att välja vilka behovsområden
man ska fokusera på. Jag skulle säga att det är ett bra hjälpmedel men att man måste
vara försiktig så att man inte stirrar sig blind på det - IP5
Man glömmer vad innehållet är i anmälan, står där inte skolan så behöver man inte
heller undersöka det. Då kan man ta bort den rubriken [...] Man är inte tvungen att
fylla i hela formuläret. Jag jobbar först utifrån min bedömning och sen fyller jag i de
rubriker jag anser som aktuella - IP7
Att verktyget införts med syfte att socialarbetare ska arbeta mer likt varandra bekräftas av
Socialstyrelsen (2015). Men utifrån Sundell et al. (2008) kunskapsöversikt framkom också
att verktyget medger utrymme för socialarbetaren att fokusera på information som är
känslomässigt intressant, och att relevant information riskerar att missas. Användningen
av jaget kan således förstås både som ett verktyg för att inte missa vidkommande aspekter
mellan raderna, dömt av vår studies resultat. Men också för att formulera arbetshypoteser
som stärker socialarbetarens befintliga föreställning.
5.2.2 Intuition och erfarenhet
I bedömningen om vad som är barnets bästa framkom i flera av intervjuerna att BBIC är
framtaget för att arbetet ska präglas av rättvisa och likvärdighet. Dock har tre av
socialarbetarna upplevelsen av att det i slutänden handlar mer om vilka värden denne
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betonar och att bedömningen av barnets bästa i hög grad baseras på socialarbetarens
känsla av situationen. Till följd av den oklarhet om vad som faktiskt skadar barn baseras
riskbedömningar ofta på icke-vetenskapliga kunskapsformer (Sundell et al. 2008). Två av
intervjupersonerna lyfte i samband med detta, vikten av att reflektera kring grunden för
bedömning då ens person och värderingar ständigt är närvarande i möten. De upplevde
reflektion och innebörden av att värdera som en svår del i sitt arbete.
[…] Vi måste komma ihåg att det är värderingar vi arbetar med och måste därför noga
värdera och motivera våra bedömningar med hänsyn till individens integritet. Det är lätt
att glömma -IP6
[…] Det handlar om värderingar och hur man behandlar människor. Det är det tuffaste
med detta jobbet tycker jag - IP4
Vad är omvårdnadsbrist, vem bedömer det? […] Man kommer tillbaka mycket till sina
värderingar och vad som är den tysta kunskapen från sin egen uppväxt från hur man
själv definierar vad som är ”good enought-standard”. Det är det svåra - IP 1
Det är med sin egen person som instrument som socialarbetaren kliver in i det sociala
arbetet, skriver Levin & Lindén (2006). Användningen av jaget kan därigenom förstås som
ett nödvändigt ont för att inte objektifiera klienter, men också som ett verktyg för att
bygga förtroende och upprätthålla personlig integritet (Mandell 2008; Dewane 2006).
Heron (2005) däremot förstår användandet av jaget som ett motstånd till att använda
samverkade metoder och väcker frågan om vad för bedömningar socialarbetare gör. Med
detta synsätt aktualiseras vikten av reflektion kring användandet ytterligare. Detta för att
minimera risken för tankefel och personligt grundade bedömningar då jaget lämnar stort
utrymme för obestyrkta antaganden. Utifrån Lipsky kan användningen av jaget förstås som
ett instrument för att hantera mer komplex problematik, vilken inte kan reduceras genom
standardiserade lösningar. Han menar fortsatt att det är mer besvärligt för
gräsrotsbyråkraten att tillämpa sitt jag på rätt sätt än att nyttja sitt handlingsutrymme till att
gömma sig bakom riktlinjer. Detta tyder, enligt Lipsky (2010) på att jaget inte används av
lättjefullhet.
Flera intervjupersoner lyfte sin intuition och sin erfarenhet som det viktigaste verktygen i
arbetet med barnavårdsutredningar. Fortsatt framhöll intervjupersonerna att detta är
egenskaper som tar lång tid att utveckla. Mer oerfarna socialarbetare och dess utredningar
upplevs bland erfarna socialarbetare mer sköra och utdragna, trots att de inte innefattar
mer adekvat information.
5.2.3 Betydelsen av kollegors kunskap i bedömningar
Att prata med kollegor om känslor som aktiveras hos den enskilde socialarbetaren i
ärenden, såg våra intervjupersoner som viktigt och värdefullt. De ansåg inte sina kollegor
som några facit, men framhöll att bekräftelse på sina känslor och bedömningar från
kollegor och handledare är värdefullt och något som några intervjupersoner benämnde
som en trygghet och betryggande faktor. En av intervjupersonerna pratade väldigt varmt
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om sin chefs kunskaper och insyn i det praktiska arbetet. Socialarbetaren ansåg att
möjligheten att rådfråga och diskutera med sin chef i mer komplexa fall är långt mer
givande än att gå till någon litteratur eller teori. På liknande sätt skildrade andra
socialarbetare i studien hur de diskuterar fall med sina handledare och utvecklingsledare,
det vill säga 1e socialsekreterare eller närmaste arbetsledare, när de upplever ärendet
särskilt svårt eller omfattande.
Den tydliga länken mellan bedömningsprocesser och kollegors erfarenheter är inget som
är nytt. När socialarbetare i tidigare studier fått frågan om vilken kunskap de använder sig
av i sitt arbete är ett vanligt svar egna och kollegors erfarenheter (Bergmark & Lundström
2006; 2000). Samtliga intervjupersoner var insatta i betydelsen av omfattande
riskbedömningsmodeller. Fortsatt framhöll de att detta inte utgav någon begränsning för
att se bortom objektiva verktyg och istället använda sig av subjektiv kunskap för
bedömning. En förklaring tros vara att modellen för riskbedömning inte tar hänsyn till
unika falls komplexitet (Stokes & Schmidt 2012; Hackett & Taylor 2014). De skriver
vidare att det är en konst att tolka en enskilds situation och vidta åtgärder som är förenliga
med klientens behov, organisatoriska och samhälleliga förhållanden. Detta aktiverar den
subjektiva kunskapsnivån hos socialarbetaren, vilken ibland kallas intuition, sunt förnuft
eller tyst kunskap (Stokes & Schmidt 2012). Deras studie visar fortsatt att den empiriska
och vetenskapliga kunskapen ställer upp regler och förhållningssätt för socialarbetaren att
ta hänsyn till rent teoretiskt, medan erfarenhetskunskaper tar mer hänsyn till det praktiska
arbetet (a.a. s. 84). Utifrån detta synsätt kan socialarbetarens användning av jaget och
praktiska erfarenheter förstås som en kunskap och som ett verktyg anpassat till
medborgares individuella problem.
5.2.4 Risk- och skyddsbedömning
Samtliga socialarbetare höll av att det inledningsvis i en utredning är av vikt att balansera
risk- och skyddsfaktorer i ett barns situation. En skyddsfaktor som alla socialarbetare i
studien nämnde, var det faktum att Yusef (Bilaga B) går på regelbundna kontroller hos
BVC. Vidare nämnde en intervjuperson att det faktum att BVC-sköterskan sagt i vinjetten
att mamman och sonen verkar ha en bra relation är att betrakta som en skyddsfaktor. I
vinjetten nämndes inte huruvida relationen är bra eller dålig, inte heller att BVC gjort
någon iakttagelse kring detta. På liknande sätt uppfattade en annan socialarbetare att
anledningen till familjens isolering är att mamman har problem med språket och tryckte
på vikten av att få mamman att gå en SFI-kurs. Mammans språkkunskap är inget som
behandlas i vinjetten. En tredje socialarbetare uttryckte att dennes arbete inte omfattar
flyktingar och var av åsikten att ärendet i ett verkligt fall hör till Migrationsverket. Inte
heller denna information återfinns i vinjetten. Edvardsson (2003) menar att det är relativt
vanligt förekommande att utredningarna innehåller obestyrkta föreställningar,
snedvridningar, tankefel, godtycklig argumentation och att informationen i utredningen är
knapphändig eller också irrelevant. Vidare framhåller han att barnavårdsutredningar
därför sällan är opartiska och objektiva utan innehåller tydliga inslag av socialarbetarens jag
(a.a. s.142). Utifrån Edvardssons kritiska utredningsmetodik kan jaget alltså innebära att
det fortsatta arbetet får en felfokusering. Obestyrkta föreställningar likt i resultatet ovan
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kan förstås som att socialarbetaren utgått ifrån sin känsla för fallet snarare än objektivt
tittat på den faktiska informationen.
Barns bästa definieras inte närmare i lagen utan är en avvägningsbedömning som görs i
varje enskilt fall (Socialstyrelsen 2012). Vad som i ett fall anses som risk kan således anses
som allvarlig, eller ingen risk i ett annat fall. Denna bedömning ligger i socialarbetarens
personliga bakgrund och upplevelse av risk, menade flera av våra intervjupersoner. Vidare
återgav majoriteten av intervjupersonerna vilka risker de såg ex. att leva isolerat, orena
kläder, viktnedgång och att pojken upplevdes trött medan andra nöjde sig med att svara
att de såg risker, men att ett akut ingripande inte var nödvändigt.
Jag ser risk i att familjen lever isolerat, risk kring Yusefs hälsa och i hans orena kläder.
Jag ställer mig frågan om det kan bero på omsorgssvikt - IP2
Det finns en liten risk, men det är inte akut - IP5
Det finns absolut en risk […] Att han gått ner i vikt kan säga något om omsorgsbiten
men det blir bara antagande. Att de lever isolerat är en annan bit, det kan finnas flera
orsaker till det - IP3
Att kritiskt reflektera kring och kunna motivera sin bedömning är viktigt för att
bedömningar och beslut inte enbart ska bli ett resultat av socialarbetares känsla och
skönsmässiga tyckande (Heron 2005; Mandell 2008). Detta är även något som flera av
socialarbetarna i vår studie lyfte som viktigt och nödvändigt för ett gott arbete.
En av intervjupersonerna talade om att det finns forskning på vad som är att anse som
risker i ett barns uppväxtförhållande och inte, men att det inte är möjligt att se principfast
på dessa faktorer utan att en avvägning är nödvändig i varje fall.
[…] Det är inte så enkelt, en stabil förälder kan vara långt mycket viktigare för ett
barns utveckling och uppväxt under trygga förhållanden än två föräldrar där en
exempelvis har missbruksproblem - IP2
Intervjupersonen framhöll att leva med endast en förälder ses som en risk, utifrån
forskning som intervjupersonen tagit del av. Medan intervjupersonens personliga
uppfattning var att en stabil och trygg förälder kan vara långt mer betydelsefullt för ett
barns liv än två föräldrar. Intervjupersonen framhöll därigenom att socialarbetarens känsla
för denna balansering är en tillgång i arbetet och kan inte tas för betydelselös.

5.3 Diskretionärt utrymme för bedömning
Intervjupersonerna skildrade en bild av hur deras handlingsutrymme varierar beroende på
de identifierade riskerna i ett barns levnadsförhållande. I fall där socialarbetarna
identifierat färre eller flera mindre omfattande risker upplevde de att insatsrepertoaren var
större och handlingsalternativen relativt många. Vid fler eller allvarliga risker, upplevde de
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en begränsning av handlingsutrymmet och att de styrs till ett mer kraftfullt agerande med
fokus på att avvärja faran snarare än att förstärka skyddsfaktorer.
Professorn Lennart Lundquist (1988) har valt att dela upp handlingsutrymmet i två
begrepp och talar om autonomi. Med handlingsfrihet avser han socialarbetarens tillåtelse att
fatta egna beslut efter egna prioriteringar medan handlingsförmågan utgör de faktiska
möjligheterna för socialarbetaren att nyttja handlingsfriheten. Vidare menar han att
autonomin är viktig för det praktiska sociala arbetet då regelverk inte tar hänsyn till
specifika aspekter i barnets liv.
Bedömningar ska ske utifrån, av socialpolitiken och organisationen uppsatta lagar och
regler, men Terum menar att bedömningar också är beroende socialarbetares subjektivitet
och diskretionära utrymme. Byråkratin och professionaliseringen ses som parallella
processer som både ställer upp bestämda och fria ramar för praktiken (Terum 2003).
Autonomin är viktigt vid verkställandet då inte regelverk på förhand kan förutse
situationer och händelser (Lundquist 1988). Lundquist menar vidare att autonomin
möjliggör den anställdes professionalism att ta en betydande roll i yrkesutövningen. Jaget
kan följaktligen förstås som ett komplement till regelverket för att anpassa arbetet utifrån
det specifika fallet (ibid.).
5.3.1 Faktisk handlingsförmåga
Samtliga intervjupersoner var enade om att de organisatoriska resurserna har olika
inverkan på deras arbeten. Resultatet visar på att både brist på tid och pengar leder till
begränsad handlingsförmåga. Intervjupersonerna skildrade en bild av hur de är fria att
välja den bästa insatsen för sina klienter, samtidigt som det optimala valet sällan är
tillgängligt, då resurserna är begränsade eller i vissa fall slut. Däremot sade en
intervjuperson att sättet man formar sina ord och motiverar sin bedömning, trots dessa
begränsade resurserna, kan ge fler möjligheter till alternativa insatser. Socialarbetaren
berättade om hur denne noga valt sina fokuspunkter för att i utredningen berättiga sina
klienter till särskilda insatser och poängterade vikten av att motivera sina ansatser.
Socialarbetarens dubbla roll innebär såväl frihet som begränsningar i arbetet. Ramar och
begränsade resurser kan hindra socialarbetaren från att utföra arbetet utifrån vad
organisationen borde vara, och förmår istället denne att anpassa sitt arbete till de praktiska
förutsättningar som råder (Hasenfeld 1983; Östberg 2010). Det innebär också att
socialarbetarna i vissa fall måste handla fastän den inte har tillgång till särskilt goda
handlingsalternativ (Johansson et al. 2015).
Då får man ta de näst bästa, good enough - IP5
[…] placera Yusef i ett jourhem och så får man vänta tills de att de finns plats på ett
mamma/barn hem […] -IP1

!
!

!
31!

!
[...] hur många är de inte man egentligen hade velat bevilja insatser till? [...] men man lär
sig att titta på vad man kan göra, hur mycket kan man göra själv, även om det kanske
hade varit bättre att ta in de här och de här [...] - IP3
När de brister i pengar så minskar utbudet på resurser som jag är skyldig att kunna
erbjuda familjer. Vilket gör att i vissa situationer så begränsas mitt handlingsutrymme på
grund av organisatoriska skäl. Men tidsbristen i denna bransch är ofrånkomlig - IP6
En av intervjupersonerna förklarade att denne upplever sin kommun som generös, och
skildrar en bild av att tid för att utreda ärenden och att träffa föräldrar finns. Vidare
poängterade socialarbetaren att en akut situation där barn riskerar att fara illa alltid ska
hanteras och att utröna vem som ska betala för insatser är en senare fråga. Samtidigt som
en annan intervjupersons första reaktion av fallet i vinjetten var att det inte omfattas av
socialtjänstens uppdrag, utan att det hör till migrationsverket. Samma intervjuperson
påpekade att personalomsättningen på deras enhet är mycket ansträngd och att det har
medfört en ovanligt hög arbetsbelastning.
Barns utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga och i många
situationer ingår det i socialarbetarens roll att agera rättslig problemlösare (Hollander
2006). Valet att utreda eller inte på grund av ärendet hos migrationsverket kan hänföras
till ett distrikts resurstillgång, där en bättre ekonomi innebär större möjligheter att utreda,
medan distrikt med mer begränsade ekonomiska resurser tvingas till hårda prioriteringar
(Sundell et al. 2008). Utifrån detta synsätt kan inte alla klienter bedömas likvärdigt och
rättvist, utan klientens möjligheter är avhängiga dennes omgivning och strukturella
förhållanden. Det innebär att den praktiska utformningen av uppdraget dels styrs av
organisatoriska normer, men också att det ges plats för den enskilde socialarbetarens
normer i arbetet (Svensson 2007).
Socialarbetarna i studien var övervägande positiva till socialtjänstlagens utformning, men
upplevde samtidigt en begränsning i handlingsförmågan i de fall samtycke saknas och
kriterierna för LVU inte var uppfyllda. Fortsatt framhåller de att det är viktigt med en
gräns för vad socialtjänsten får lov att göra i osäkra fall. Intervjupersonerna menade att
det också ligger i deras uppdrag att upprätthålla en rättssäkerhet och att arbeta för att fall
bedöms rättvist.!
[…] att vissa risker ska vara påtagliga för att genomföra ett LVU de kan jag ju förstå
men problemet är att i verkligheten så är inte risken alltid så påtaglig, och då kan man stå
där och känna sig lite handlingsförlamad tills de att all rekvisit för LVU är uppfyllda IP6
SoL utgår ju från frivillighet samtidigt som lagen inte fastställer att alla barn har de bra.
Barn kan fara lite illa liksom. Då ska man dra gränsen, den ligger ganska högt - IP2
Lundquist (1988) menar att handlingsfriheten inte är fristående utan att den är beroende
av handlingsförmåga för autonomi. Denna tolkning innebär att socialarbetaren kan ha stor
handlingsfrihet i sitt uppdrag, men begränsas av den handlingsförmåga som finns i de
organisatoriska förutsättningarna, så som lagar och riktlinjer.
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5.4 Sammanfattning av resultat och analys
Socialarbetaren har stor handlingsfrihet i sitt arbete med barnavårdsutredningar. Det
exakta utrymmet för självständiga bedömningar är inte möjligt att definiera närmare, utan
har visat sig som en faktor avhängig socialarbetarens jag samt organisatoriska
förhållanden. Hur socialarbetaren är som person och hur denne väljer att använda sig av
sitt jag i bedömningsprocessen utgör således gränsen för hur långt självständiga
bedömningar är möjliga. Det framkommer av vårt resultat att socialarbetarens kognitiva
förmåga, kreativitet och anpassning till situationen har stor betydelse för hur en
bedömningsprocess sker och vad det avgörande beslutet kan komma att landa i. Vidare
sätter organisationen begränsningar i utredningstid och insatsrepertoar men lämnar
samtidigt utrymme för socialarbetaren att tänja dessa gränser, vidga den faktiska
handlingsförmågan. Genom att motivera anspråk på insatser väl och noga välja sina ord i
utredningar kan socialarbetaren minska det upplevda glappet mellan socialtjänstlagen
(SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Jaget kan sammanfattningsvis inte tas för obetydligt och förstås genom litteratur som en
del i den subjektiva kunskapsanvändningen. Socialarbetarna i denna studie förklarade att
personliga egenskaper, tidigare erfarenheter tillsammans med kollegors kunskaper utgör
viktiga verktyg för arbetet. Vidare kan jaget förstås som ett verktyg för att svara mot hård
arbetsbelastning och begränsade resurser, något som styrks av Johansson et al. (2015).

6. Diskussion
Detta avsnitt börjar med en diskussion kring mönster som framkommit och dess
betydelse för helheten i bedömning- och beslutsprocessen i barnavårdsutredningar. Sedan
följer en diskussion utifrån vårt syfte kopplat till resultat och analysdelen. Avslutande
sammanfattar vi våra reflektioner och ger förslag till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är flera faktorer som påverkar bedömningar
och beslut i den sociala barnavården, likt DePanfilis & Scannapiece (1994) refererad i
Sundell et. al (2008) också framhåller. Utifrån vårt resultat och analys förstår vi att
bedömningar och beslut kan kategoriseras som tre huvudfaktorer vilka på olika sätt
påverkar socialarbetarnas bedömning- och beslutsprocess och hur mycket subjektiv
kunskap, praktiska erfarenheter och jaget som används i arbetet.
•
•
•
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Organisatoriska förhållanden såsom lagar och verktyg för bedömning
Kommunala faktorer såsom arbetsbelastning och ekonomiska resurser inom
enheten
Individuella faktorer hos socialarbetaren tillika socialarbetarens jag så som
intuition, erfarenhet och värderingar
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6.1.1 Socialarbetarens handlingsutrymme
Kommunens organisering av den sociala barnavården skiljer sig åt, våra undersökta
kommuner emellan. Vi menar att detta tyder på att det finns utrymme för kommunerna
att själva tolka sitt uppdrag och välja det, för kommunen bäst lämpade arbetssättet. Lagen
fastställer att verksamheten ska utgå från barns bästa och barns perspektiv men fastställer
inga närmare arbetssätt för kommunen (SFS 2001:453; SFS 1991:900). Vår uppfattning är
att lagstiftarens avsikt är att kommunerna själva får ha hand om organiseringen med
hänsyn till strukturella och kulturella skillnader i omgivningen, och att det sociala arbetet
ska anpassas för att på bästa sätt svara mot klienters behov. Vidare menar vi att
organiseringen av den sociala barnavården är en faktor vilken innebär både möjligheter
och begränsningar för den enskilde socialarbetaren i dennes arbete med bedömningar och
beslut. I tillämpningen av det sociala arbetet har således socialpolitiken en viktig funktion i
att sätta ramar och gränser för hur verksamheten skall bedrivas och hur
handlingsutrymmet kan nyttjas, vilket också Bergmark & Lundström (2008), Blomberg &
Pettersson (2006) och Sundell et al. (2008) visar på.
För sitt arbete har de 6 undersökta kommuner BBIC som verktyg för handläggning,
genomförande och uppföljning. Socialstyrelsen åsyftar att verktyget ska betraktas som
vägledning och måste kompletteras med annan kunskap i arbetet (Socialstyrelsen 2015).
Vår tolkning är att verktyget har införs med syfte att bland annat stärka evidensen i det
sociala arbetet, men att det samtidigt kräver ett hantverk från den enskilde
socialarbetarens sida. Socialarbetaren måste sammanföra verktyget, med praktiska
erfarenheter och fallunika aspekter. Fortsatt är det vår tolkning, utifrån vår studies
resultat, att verktyget lämnar stort utrymme för socialarbetaren att självständigt avgöra vad
som är vidkommande information i fallet och vad som bör dokumenteras. Socialarbetaren
har således också stor möjlighet att nyttja de möjligheter som tillhandahålls och tänja
gränser inom ramen för sitt handlingsutrymme. Denna tolkning stämmer bra överens med
Høybye-Mortensens (2015) studie där socialarbetare uttryckte att verktyget förlorar dess
betydelse då det medger fria tyglar för socialarbetaren. Vi menar att det sammantagna
läget (lagen och BBICs utformning) lämnar stort utrymme för den enskilde
socialarbetaren att självständigt bedöma barn och ungas situation samt välja sin
handlingsstil. Myndigheten i stort bygger på antagandet av att socialarbetarna är proffs,
vilka är kapabla att fatta rimliga beslut (Lipsky 2010). Utifrån Lipsky gör vi fortsatt
tolkningen att det ligger i socialarbetarens roll att, aktivt tolka politik, avgöra familjers
berättigande till välfärden och välja tillvägagångssätt i bedömningar. Det vill säga ta tillvara
det handlingsutrymme som ges.
6.1.2 Praktiska erfarenheter i det dagliga arbetet
Intervjupersonerna framhöll att deras utbildning ligger till grund för hur de resonerar och
gör bedömningar, tillsammans med forskning inom den sociala barnavården, men att egna
och kollegors erfarenheter och kunskaper väger tungt i arbetet. Vår uppfattning är att
användandet av kollegors jag och subjektiv kunskap kan förstås som ett resultat av att det
är den kunskap som är enklast att nå när tids- och resurspress råder. Vidare menar vi att
handlandet tyder på ett utrymme för socialarbetaren att göra tolkningar och besluta om
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handlingsstil utifrån organisatoriska och personliga motiv, en uppfattning som delas av
Lipsky (2010) och Evans & Harris (2004).
I betraktandet av den sociala barnavården som en människobehandlande organisation
förstår vi också socialarbetaren och dennes kunskap som den viktigaste resursen
(Hasenfeld 1983). Inom enheten för barn och unga är resursfrågan ständigt närvarande,
som inom andra offentliga verksamheter. Vi förstår de resurser som tillhandahålls av
organisationen som grundläggande för socialarbetarens arbete och för hur mycket av
dennes praktiska erfarenheter och jag som kommer till uttryck i arbetet. Hög
arbetsbelastning och personalbrist påverkar socialarbetarnas möjligheter att noga utreda
och välja de bäst lämpade insatserna utifrån klientens specifika behov, vilket aktiverar
användningen av praktiska erfarenheter och jaget som verktyg. Vårt resultat skildrar hur
socialarbetare genom att relatera till tidigare erfarenheter och genom att använda sitt jag
kan tänja dessa organisatoriska gränser och således också få tillgång till mer resurser.
Genom att se till hur tidigare fall hanterats och genom att välja sina ord och väl formulera
sina motiveringar i utredningar kan socialarbetaren påverka fallets utgång. Vi tolkar det
som att socialarbetare måste vara kreativa, säljande och se alla möjligheter. Margolin
(1997) beskrev detsamma som cyniskt och oetiskt, och menar att det är en fråga om
maktutövning. Vi förstår det som att socialarbetaren genom ett stort engagemang,
motiverade ansatser och personlighet i stort kan påverka vilka insatser som finns
tillgängliga. Men jaget kan också, likt Margolin framhåller, förstås som ett verktyg för att
tillskansa sig mer makt än deras formella roll egentligen tillåter. För en mer nyanserad bild
av socialarbetarens användning av praktiska erfarenheter och jag som verktyg bör också en
etisk diskussion föras. Vi ställer oss frågan vad ett opartiskt och objektivt handlande från
socialarbetarens sida skulle innebära ur ett klientperspektiv. Vår uppfattning är att klienter
riskerar att objektifieras och bli en i raden av problematiska medborgare, en uppfattning
som vi får stöd för i den etiska koden för socialt arbete (Akademikerförbundet SSR 2015).
6.1.3 Så kan jaget förstås
I den inledande bedömningen menade socialarbetarna i vår studie att de i hög grad förlitar
sig på sin intuition och känsla av fallet. När vi bad socialarbetarna att gradera risken de
upplevde i vinjetten var de relativt samstämmiga, men resultatet visar också skillnader i
hur de valde att motivera sina bedömningar. Intervjupersonerna med kortare erfarenhet
av arbetet var tydliga med vilka risker de såg i pojkens liv och tittade också efter
skyddsfaktorer, medan andra nöjde sig med att svara att de upplevde risker utan att
närmare definiera desamma. Vi är ambivalenta inför denna tolkning och medger att en
förklaring kan vara att socialarbetarna med kortare erfarenhet i högre grad reflekterar
kring sina ställningstagande och bedömningar samt kritiskt försöker skilja på yrkesmässiga
bedömningar och personliga värderingar. En annan förklaring kan vara att dessa
socialarbetare inte upplever samma trygghet i att lita på sin intuition och erfarenhet, och
därför mer objektivt beskriver vad de faktiskt har för information. Den senare tolkningen
lutar sig mot att de mer erfarna socialarbetarna i studien återgav en bild av hur erfarenhet
och känsla är deras viktigaste verktyg i arbetet, medan de med kortare erfarenhet
genomgående pratade om vikten av BBIC och socialtjänstlagen som stöd för deras arbete.
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I resultatet framkom vidare att en kommun var mer benägen att utreda fall som inte
säkert hör till deras bord, än de andra kommunerna. De menade att det är en senare fråga
att bedöma vilken myndighet som kan tänkas vara ansvarig för eventuella insatser och
bistånd, medan en socialarbetare i en annan kommun slog ifrån sig vinjetten direkt, med
hänvisning till migrationsverket. Vår tolkning är att kommuners resurser såsom tid och
pengar är faktorer av betydelse för denna hantering. Vår uppfattning är att den utredande
kommunen har bättre resurser för att kunna hantera fler fall än de andra kommunerna i
studien, medan kommunen som hänvisar till migrationsverket i hög grad tvingas prioritera
sina fall till följd av begränsade resurser. På liknande sätt resonerar Sundell et al. (2008)
när de skildrar att olika distrikts resurser resulterar i att vissa kan göra noggranna och
ingående utredningar medan andra är mer begränsade i sina möjligheter att utreda. Vår
tolkning innebär att socialarbetarens jag, förmåga att forma sina ord, motivera sina
bedömningar och val blir viktigare som verktyg i en kommun med begränsade
ekonomiska resurser än i kommuner med bättre ekonomi, då de tvingas vara mer
restriktiva med insatser och bistånd. Vår uppfattning är att socialarbetare i vissa fall
tvingas anpassa sina bedömningar med hänsyn den begränsade insatsrepetoaren snarare
än till klienters behov, då socialarbetarna framhöll att de ofta får nöja sig med bästa
tillgängliga insats. Men också att de genom att gå tillbaka till praktiska erfarenheter och
leta efter likheter i fallen samt argumentera för vald insats, kan socialarbetarna tillskansa
sig mer resurser. Vilket gör att jaget förstås som ett viktigt verktyg.
Likt Payne (1999) menar även vi att det sociala arbetet syftar till att stödja utsatta
människor, vilket gör att handlandet får en stark moralisk laddning. Det rationella blir
därför ett krav på mer evidensbaserat arbetssätt, vilket till viss del kan vara till hjälp i
socialarbetarens arbete, men vilket också ur ett etiskt perspektiv, kan innebära större risk
för stämpling och stigmatisering för klienten. Levin (2013) menar att fler riktlinjer mest
troligt kommer att betraktas som ytterligare ett element att baka in i det värdebaserade
handlandet. Något vi tolkar som att utrymmet för socialarbetaren jag står sig oförändrat.
Han menar vidare att fokus bör ligga på reflektion och problematisering av erfarenhetsoch normbaserade bedömningar, snarare än på strävan efter evidens, något både vi och
andra författare håller med om (Margolin 1997; Heron 2005). Vår avslutande mening är
att praktiska erfarenheter är att betrakta som praxis i socialt arbete och att socialarbetarnas
jag bör förstås som en viktig byggsten i professionen, men att inget av dessa två ska
användas oreflekterat.

6.2 Slutsats
Handlingsutrymmet är inte möjligt att definiera närmare eller förstå som något definitivt.
Handlingsutrymmet tycks variera beroende på kommunala och organisatoriska
förhållanden, samt utifrån socialarbetarens handlingsstil. De undersökta socialarbetarna
hade alla samma verktyg (BBIC) som utgångspunkt för sitt arbete, men använde verktyget
på olika sätt beroende på kommunala och organisatoriska möjligheter och begränsningar i
den egna kommunen.
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Vår uppfattning är att vissa socialarbetare upplevde sitt handlingsutrymme som stort med
stora möjligheter att arbeta för barns bästa och välja de för fallet bäst lämpade insatserna.
Medan socialarbetare i andra kommuner upplevde begränsningar i sitt handlingsutrymme
såsom brist på resurserna tid och pengar. Men att det, trots detta, var möjligt att vidga
handlingsutrymmet genom att väl motivera sina ansatser och argumentera utifrån tidigare
praktiska erfarenheter. Praktiska erfarenheter visade sig således utgöra en form av praxis
för socialt arbete, och används som en betydande kunskapskälla i det dagliga arbetet.
Praktiska erfarenheter är något som byggs upp med tiden och som hjälper socialarbetaren
att känna igen mönster i barns situationer, vilket i vissa fall underlättar utredning och
handläggning. De praktiska erfarenheterna är lättillgänglig kunskap och kunskap som
socialarbetare i studien värderar till mer betydelsefull än litteratur. Vår tolkning är att
denna kunskap finns nära till hands i socialarbetarens många gånger tids- och
resurspressade arbetssituation, och att den bör betraktas som praxis och ges plats som en
del i evidensbaserad praktik. Också socialarbetarens personliga egenskaper såsom
intuition, normer och värderingar visade sig värdefulla för arbetet. Socialarbetare i studien
framhöll att deras känsla för ett fall eller ett barns situation är viktig för arbetet. Vår
uppfattning är att det är så med många saker i livet, att man går på sin känsla, utan att
närmare reflektera över varför man fått just denna känsla. Det är häri faran ligger, att
känslan och socialarbetarens jag är möjligt att använda utan att först reflektera över
varifrån känslan eller värderingen kommer.
Den osäkerhet som låg till grund för vår studie har visat sig vara inbyggd i det sociala
arbetet och inget som går att reducera genom fler regler, riktlinjer och manualer. Inte
heller genom att bygga bort socialarbetarens handlingsutrymme. Däremot är det tänkbart
att betrakta osäkerheten som en möjlighet för vidare utveckling av det sociala arbetet, och
som en strävan mot mer kunskap om den subjektiva kunskapens betydelse för arbetet.
Vår slutsats är att praktiska erfarenheter och socialarbetarens jag i yrket är att anse som
viktiga verktyg i dennes arbete. Samt att jaget kan förstås som fingertoppskänsla eller som
sytråden i ett större hantverk. Det är med dessa faktorer socialarbetaren kliver in i den
första bedömningen av ett barns situation, och då vill klienten inte bli objektivt behandlad
(Författarnas anmärkning). Det går inte att bortse ifrån att makten finns närvarande i
samtliga bitar av socialarbetarens uppdrag. Detta är en aspekt av arbetet som vi försökt att
se förbi då vårt syfte var att undersöka socialarbetarens jag. Vi har dock kommit till
slutsatsen att både användningen av praktiska erfarenheter och jaget även måste betraktas
ur ett maktperspektiv då det inte är möjligt att förneka att arbetssättet också möjliggör
övertramp eller underlåtenhet.
6.2.1 Det vetenskapliga arbetets betydelse för det sociala arbetet och samhället i
stort
Vårt resultat visar att socialarbetarens personliga egenskaper och tidigare erfarenheter är
kunskapskällor som används i samtliga undersökta kommuner. Trots den nationella
strävan mot en mer evidensbaserad struktur och ett enhetligt arbetssätt. Vi menar likt
Lundquist (1988) att autonomi, tillika handlingsfrihet och handlingsförmåga är viktigt för
det praktiska sociala arbetet, då regelverk och verktyg inte tar hänsyn till specifika aspekter
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i barns liv. För detta krävs ett hantverk från socialarbetarens sida, ett hantverk som är
erkänt och accepterat som socialt arbetes praxis och som viktigt för en rättvis bedömning.
Arbetet kastar således ljus på betydelsen av användningen av jaget i barnavårdsutredningar
samt har bidragit till en ökad förståelse för hur subjektiv kunskap verkar i bedömningoch beslutsprocesser. Arbetet kan läggas till grund för vidare forskning och är möjligt att
betrakta som ett första steg mot att sätta in socialarbetarens subjektiva
kunskapsanvändning i en professionell ram. Det är viktigt för en samhällelig förståelse att
förklara användandet av subjektiv kunskap som något annat än fel. Det bör utifrån vår
studies resultat förstås som en anpassning till såväl klienters behov som till samhällets
strukturella och kulturella skillnader.
6.2.2 Förslag till vidare forskning
Då jaget kan förstås på flera sätt och ur flera perspektiv är vi av åsikten att jaget fortsatt
måste undersökas i sin rätta kontext. Det vore intressant att få ett klientperspektiv på
socialarbetarens jag som verktyg eller också en mer djupgående bild av hur jaget kan förstås
ur ett maktperspektiv för att skapa en kritisk reflektion.
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Bilaga A: Missivbrev

Vad formar socialarbetares beslut?
Är du intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter kring
bedömning- och beslutsprocesser i barnavårdsarbeten?
Vi är två studenter som läser socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Vi arbetar med en Cuppsats där vårt syfte är att ge mening åt socialarbetarens jag i barnavårdsutredningar samt öka
förståelsen för hur socialarbetarens jag inverkar i bedömnings- och beslutsprocessen i
barnavårdsutredningar.
Rådande forskning ger inga tydliga svar på vad bedömningarna ska grundas på och lagarna, vilka
socialarbetare stödjer sig mot, innefattar både en kontroll- och en hjälp aspekt. Det sammantagna
läget inbjuder till professionella bedömningar där socialarbetare brukar sitt handlingsutrymme
och de kunskaper som finns tillgängliga för att lösa uppgiften. Det är således socialarbetarens
handlingsutrymme som utgör intresset för denna studie där vi ämnar tillskriva användningen av
jaget (erfarenheter, uppfattningar, intuition, normer och värderingar) betydelse som verktyg i
barnavårdsutredningar.
Det är med anledning av detta som vi kontaktar dig som enhetschef. Vi önskar komma i kontakt
med socialarbetare vilka arbetar med barnavårdsutredningar för en intervjustudie där
socialarbetarna får ett fiktivt barnavårdsfall att resonera och reflektera kring. Intervjun beräknas
till 45-60 min.
Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt, och ni kan när som helst välja att avbryta er
medverkan.
Era svar kommer att behandlas konfidentiellt!
Svaren kommer att behandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte vara möjliga att
koppla till någon specifik person eller enhet. Resultatet från studien kommer att examineras vid
Högskolan i Halmstad och publiceras som en C-uppsats i DIVA.
Om du har några frågor eller synpunkter, ring gärna.
Tack på förhand för din värdefulla medverkan!
Med Vänliga hälsningar
Mona Dadmehr, mondad14@student.hh.se, 0762 – xx xx xx
Sara Boholm, sarboh14@student.hh.se, 0762– xx xx xx
Handledare: Malin Johansson, malin.johansson@hh.se

!
!

!
A!

Bilaga B: Vinjett
DEL 1 - ANNA OCH YUSEF
Yusef är tre år och lever med sin mamma, Anna, i ett miljonprogram i förorten. De har ett ärende om uppehållstillstånd som
än inte är avgjort. De lever isolerat och vistas sällan utomhus. Anna har inte något stort umgänge och närmast släkt bor ca
30 mil bort. Vid de senaste besöken på BVC konstateras att Yusef gått ner i vikt och numera ligger under de kurvor som
anses normala för en treåring. BVC fick också uppfattningen av att Yusef är trött vid besöken. Han bar även orena kläder.
BVC gör en orosanmälan.
(Kort 1)
Vid kontakt med BVC:
Det framkommer att Anna ofta pratar med hög ton till Yusef och även är hårdhänt. De har dock aldrig
bevittnat något brukat våld från Anna mot Yusef.
Anna tycker att allt är bra hemma hos dem och att hon inte har några svårigheter att ta hand om sig själv
och Yusef.
(Kort 2)
Vid besök i hemmet:
Lägenheten är smutsig och ostädad. I kylen finns det en flaska ketchup, en halv ost och utgången mjölk.
En del saker ligger framme och en vass kniv ligger inom räckhåll.
(Kort 3)
Annas situation:
Anna känner sig orolig över hennes och sonens framtid. Oron gör henne stressad. Konsekvenserna syns i
de att Yusef fortfarande äter dåligt och att de fortfarande lever i en isolerad tillvaro. Säkerheten har Anna
förbättrat i hemmet (knivar undangömda) men de är fortfarande ostädat där hemma.
DEL 2.
Vid ett senare besök upptäcker BVC att Yusef har en del blåmärken på kroppen och antecknar detta i journalen. En
tjänsteman från Migrationsverket har kontaktat er och berättat att hon hört hur Anna vid flertal tillfällen hotat Yusef med
att hon ska döda honom. Tjänstemannen har även sett hur Anna lyft handflatan mot Yusefs ansikte. Sköterskan från
BVC antecknar att hon vid sista besöket av Anna och Yusef upptäcker hur sonen verkar orolig och rädd. Sköterskan har
svårt att tro att de är samma pojke som besökt henne bara några veckor tidigare.
(Kort 4)
Sista mötet:
Ni träffar båda två och märker att Yusef verkar rädd för sin mamma. Anna uppträder stressad (biter
naglar, svårt att sitta stilla) och hon pratar med en bestämd ton till Yusef. Ni förklarar för Anna om de
uppgifter ni fått från Migrationsverket och BVC. Vid samma stund som ni nämner Migrationsverket så ber
Anna er att hålla er borta från henne och sonen.
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Bilaga C: Intervjuguide

INTERVJUGUIDE
Bakgrundsfrågor
Hur är verksamheten organiserad i denna kommun?

Används någon särskild metod för hanteringen av ärenden i första stadie av utredningen?
• Om det finns särskild metod, tycker du att metoden fungerar?
Hur skulle du beskriva din roll i ärendet?
Organisation och resurser
Vad är kunskap för dig?
Hur används kunskap i bedömningsprocessen?
Hur upplever du ditt handlingsutrymme?
Hur ser du på personliga uppfattningar och erfarenheter som kunskap?
Upplever du att du har någon användning av dina professionella erfarenheter och förmågor i ditt arbete?
Vilka insatser erbjuds av verksamheten?
• Upplever du att du har möjlighet att besluta om de insatser som överensstämmer med klientens
behov och önskemål?
• Hur går du vidare i det fall den optimala insatsen inte är tillgänglig?
Hur hanteras mer komplexa ärenden?
Upplever du att organisatoriska resurser (såsom tid och pengar) inverkar på din bedömning av ärendet?
• I så fall, hur?
• Finns det situationer där resurser som tillhandahålls inte varit tillräckliga? Hur hanterar du i så fall
en sådan situation?
Regelverk och riktlinjer
Hur upplever du de givna regelverken (SoL)?
• Finns de situationer där regelverken är särskilt hjälpsamma?
• Finns det situationer där regelverken är begränsande?
Vinjett
Kan du redogöra för varför du har bestämt dig för att inleda/ inte inleda utredning?
Finns det några teorier, modeller eller forskningsresultat som är/har varit vägledande i din bedömning?
Vad grundar du främst din bedömning på?
Skulle du diskuterat ärendet med kollega/arbetsledare/handledare?
• Om du diskuterat ärendet med andra hur går ni tillväga om ni inte är överens?
Avslut
Har du något som du vill tillägga?
Kan jag återkomma om jag stöter på några oklarheter?
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Sara Boholm

Mona Dadmehr

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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