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Abstrakt 

 

Titel:  En mall för varje fall? - Organisationers beaktanden av barn som har familjeproblem 

Författare:  Ajax, Frida & Thomelius, Malin.  

Högskolan i Halmstad 2011. 

 

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om de insatser som görs av involverande 

organisationer (likt socialförvaltningen, Althea och inom skolan) i Halmstad är adekvata för 

barn som har familjeproblem, utifrån ett sociologiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer 

med nyckelinformanter, som på olika sätt kommer i kontakt med barn som har 

familjeproblem i deras yrke, har vi fått fram ett relevant och ingående materiel som belyser 

ämnet. Resultatet visar på att organisationerna sätter barnet i fokus på olika sätt, de har olika 

synpunkter och tillvägagångssätt i beaktanden av insatser som görs för barn och dess familj. I 

analysen, vilken sammankopplas till resultat och bakgrund, har vi använt oss av teorier och 

begrepp som system och livsvärld av Habermas, byråkrati och makt av Weber och slutligen 

expertsystem, tillit och ontologisk trygghet av Giddens. Slutsatsen visar på att det är viktigt att 

se till helheten och på det som finns runt omkring, inte enbart på de olika delarna och till 

problemet i sig. 
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Abstract 

 

Title:  A model for each case? - Organizations consideration of children with family problems 

Author:  Ajax, Frida & Thomelius, Malin. 

University of Halmstad 2011. 

 

 

The aim of this study, from a sociological perspective, is to gain a better understanding of the 

efforts by involved organizations (as Social Services, Althea and in school) in Halmstad for 

children who have family problems. Through interviews with key informants, who in 

different ways come in contact with children that have family problems, we have received 

relevant material that illustrates this topic. The results show that organizations are focusing on 

children in different ways; each having an alternate view and approach in the efforts made for 

children and their families. In our analysis, which is linked to results and background, we 

have used the theories and concepts as a system and life world of Habermas, bureaucracy and 

power of Weber, and eventually expert systems, trust and ontological security of Giddens. 

The conclusion shows that it is important to see the big picture in its entirety, not only on the 

parts and the problem itself. 
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1. Inledning 

 
 
 
 
 
Vårt intresse för att se om barns bästa sätts i främsta rummet vid insatser har kommit genom 

att vi har ett stort intresse för barn och ungdomar och vill ha ett framtida yrke som berör dem. 

I tidigare studier inom sociologi har vi även då forskat kring barn i olika bemärkelser. Barn 

har en viktig roll i samhället och är beroende av sina föräldrar och andra vuxna. Om ett barn 

far illa i familjehemmet är det viktigt att detta uppmärksammas och att barnet får den hjälp 

den har rätt till. De flesta barn som har familjeproblem kommer i kontakt med organisationer, 

som exempelvis socialförvaltningen, och det är deras beaktanden som påverkar hur barns 

framtid kommer att se ut. Det är därför viktigt att se till barnets bästa och i studien vill vi se 

om organisationen verkligen gör detta. Det vi menar med en organisation är en statlig 

myndighet, likt skola och socialförvaltning. Deras arbete berör delvis barn som har 

familjeproblem och arbetar för att förbättra barns villkor på olika sätt.   

 

I studien vill vi förstå och lyfta fram hur beaktanden av organisationerna görs. För att finna en 

förståelse har vi genomfört kvalitativa intervjuer med personer i involverande organisationer i 

Halmstad. Vi vill få svar på de tankar vi haft inför studien, nämligen hur stor del barnet har i 

de insatser som görs och om de respekteras som individer. Det finns ett stort utbud av tidigare 

studier kring liknande ämnen. Det märks att intresset av ämnet är stort i samhället och att det 

är ett ämne som ligger i tiden. Sverige gick med i FN:s barnkonvention 1989 och det har 

sedan dess införts nya regler (Fass, 2011), barnet har i och med detta kommit allt mer i fokus 

sedan dess.  

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med nyckelinformanter inom olika 

organisationer få en ökad förståelse om de beaktanden som görs vid insatser för barn med 

familjeproblem är adekvata. Genom studien vill vi få en klarhet i hur insatserna bereds och 

hur stor hänsyn som tas till barnet i processen. Vi vill se hur involverade organisationer, 

genom sina regler och arbetsprocesser, sätter barn som har familjeproblem i fokus. I studien 

vill vi med andra ord se om organisationerna är målrationella i sitt handlande och ser till barns 

bästa. 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet (Barnombudsmannen, 2011-03-17). 
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3. Frågeställning 

Vi har valt att belysa följande sociologiska problematisering, som innefattar två underfrågor: 

o Vilka beaktanden görs av involverade organisationer för att se till att insatserna för 

barn som har familjeproblem blir adekvata i Halmstad? 

- Hur bereds insatserna? 

- Respekteras barnen? 
 

Vi vill genom denna frågeställning studera om barn kommer i främsta rummet när de har 

familjeproblem, om de respekteras och får de insatser som är bäst lämpade för dem. Det är 

intressant att belysa hur olika organisationer går tillväga när insatser bereds, hur moral och 

etik står i centrum. 

 

I uppsatsen har vi besvarat frågeställningen utförligt och på ett bra sätt funnit kopplingar 

mellan de genomförda intervjuerna till teorier och bakgrund. I resultatet har vi förhållit oss väl 

till frågeställningen och inte glidit ut från ämnet. Det var viktigt att hålla oss till den 

avgränsning vi gjort i frågeställningen och fokusera på den sociala problematiken och inte se 

hur insatserna i sig är utformade. 

4. Disposition 

Studien är uppdelad i tio olika kapitel. Kapitel fem tar upp bakgrund och är vårt faktaunderlag 

till studien. I vederbörande kapitel kan du bland annat läsa om allmän bakgrundsfakta i ämnet 

och om tidigare forskning. Kapitel sex behandlar de teoretiska infallsvinklarna. Kapitlet 

belyser olika sociologiska teorier, dessa teorier används sedan i analysdelen för att spegla den 

sociologiska problematiseringen. Kapitel sju redogör för vår metod och de olika 

tillvägagångssätten som har använts. Vi tar upp hur vi har gått till väga för att finna och 

behandla relevant urval och även vilken förförståelse som ligger till grund. Slutligen i 

metoden tas etik och olika reflektioner upp. Kapitel åtta behandlar det resultat som 

uppkommit från de kvalitativa intervjuerna med nyckelinformanter. Intervjuerna har delats 

upp efter vilka organisationer informanterna tillhör och sammanfattats i en löpande text. 

Kapitel nio hanterar den sociologiska analysen. Där diskuteras och reflekteras resultatet och 

det kopplas till den teori och bakgrundsfakta som tidigare tagits upp i studien. I det tionde och 

avslutande kapitlet görs reflektioner kring hela studien och där tas bland annat upp 

förbättringar på vad organisationer kan göra och hur problematiken skulle kunna utvecklas.  
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5. Bakgrund 

5.1 Barns rättigheter 

Det svenska samhället kämpar dagligen för att barn ska må bra. Med barn menas de individer 

som är under arton år, bortsett från om barnet blir myndighetsförklarat tidigare. FN:s 

barnkonvention innebär att Sverige ska arbeta för barnets rättigheter och att de ska få sina 

primära behov tillgodosedda. Ansvaret att konventionen följs i samhället ligger på regeringen. 

Med konventionen menas det att alla verksamheter som i någon form har kontakt med barn 

berörs och de ska följa den. Barn ska ha inflytande över sina liv, i slutändan är det dock alltid 

den vuxne som ansvarar för de besluts som fattas (Englundh, 2009). Skolan är central i ett 

barns liv och när FN:s barnkonvention kom till 1989 blev barns välmående en viktig punkt i 

skolan och nya regler infördes. Barn ska ges möjlighet till att använda alla hjälpmedel för att 

stå upp och skydda sig själva (Fass, 2011). Barnet måste bli hört och få uttrycka sina åsikter. 

Vuxna ska se utifrån barnets bästa och se den som en självständig individ med egna 

rättigheter (Hindberg, 2006). ”Beslut kring barn och unga får inte bygga på det vuxna 

barnperspektivet utan snarare på förmågan att ta reda på och förstå barnets eget perspektiv i 

kombination med allmänna kunskaper om barns utveckling, behov och rättigheter” 

(Barnkommittén SOU, 1997:116, s.53). 

5.2 Familjen som system 

I samhället är det viktigt att se barn som medborgare med fullständiga rättigheter. Denna 

process börjar redan i familjen där barnet ska sättas i främsta rummet. Demokrati ska råda i en 

familj, vilket innebär att det är viktigt med dialoger och samtal. Det finns vissa regler kring 

skyldighet och moral. Barn ska själva ha något att säga till om i frågor som rör dem. Deras 

ålder och mognad ska dock tas i beaktande. Vårdnadshavaren är ändå den som har ansvaret 

för barnet. I Föräldrabalken, 6 kap. 2a, står det att barnets bästa ska placeras främst i val som 

gäller vårdnad, umgänge och boende (Englundh, 2009). Alla barn behöver känna att de är en 

värdefull individ och att de möts av respekt. Det är viktigt att de har stabila 

familjeförhållanden och att de får utvecklas som individer (Hindberg, 2006). Barn ska få en 

klarhet i sin relation till föräldrarna och att de tillsammans försöker bearbeta problemen 

(Socialberedningen, 1986:21). 

 

När en familjebehandling pågår är det ofta barnet som har en utsatt position. Det är viktigt att 

inte bara se situationen ur en synvinkel, utan att se familjen som ett helt system. Inom detta 
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system är det viktigt att se på interaktioner och relationer för att förstå problemet (Ponnert, 

2003). Den sociala miljö som finns runt barnet både formar och blir formad av barnet, 

föräldrarna har en viktig roll i hur det utformas och det kan påverka barnet (De Mey, Coussee, 

Vandenbroeck & Bie, 2009). 

5.3 Socialförvaltningens hantering 

”Barn kan fara illa genom försummelse, fysisk eller psykisk misshandel och/ eller sexuella 

övergrepp” (Cras, 2007, s.233). Dagligen far barn illa och det är viktigt att samhället ser 

allvaret i det och vidtar åtgärder. Flera tusen anmälningar kommer in till socialtjänsten, men 

mörkertalet är stort och många fall uppmärksammas inte (Cras, 2007). För att problemet inte 

ska eskalera är det viktigt att förebyggande insatser sätts in i ett tidigt skede 

(Socialberedningen, 1986:21). 

 

De individer som ska samtala med barn, i exempelvis en utredning, behöver en särskild 

kompetens och ta god tid på sig. Det är viktigt att känna till att det kan ta lång tid innan barnet 

öppnar sig och därav är det viktigt att inte stressa fram i ett samtal. Många kan uppleva det 

svårt att föra ett samtal med ett barn och särskilt med yngre. Det som är avgörande för om 

budskapet når fram är hur den vuxne tolkar och förstår barnets uttryck. Den vuxne som ska 

samtala med ett barn behöver barnkompetens, kunskap i samtalsmetodik och en empatisk 

förmåga. Det behövs en allmän kunskap om barns utveckling och behov, men även kunskap 

om varje barn och dens livssituation. Även om barn har liknande familjeproblem kan 

organisationer inte alltid vidta samma åtgärder. Det är viktigt att ha som mål att barnet inte 

ska behöva prata med flera olika personer inom samma organisation (Hindberg, 2006). Barn 

måste finna en trygghet med dem de pratar med eftersom de ofta blivit svikna av sina 

föräldrar. När barn, som exempelvis har familjeproblem, far illa handlar en stor del i 

behandlingen om motivationsarbete. Barnet och familjen ska motiveras, inte övertalas. Det är 

viktigt med en öppen dialog där de förstår varandra och gemensamt kan finna ett mål de ska 

kämpa för (Socialberedningen, 1986:21). 

 

De individer som på något vis arbetar med barn har skyldighet att anmäla direkt om de får 

reda på att socialförvaltningen behöver vidta åtgärder för att skydda barnet. Dessa är 

”myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården” (Cras, 2007, s.234). Givetvis får vem som helst anmäla, även barnet eller 
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föräldrarna själva (Andersson, Andersson & Thorsén, 2002). Viktigt att veta är att 

anmälningsskyldighet går före sekretess när det handlar om ett barn som far illa (Cras, 2007).  

 

I socialtjänstlagen står det att en utredning normalt ska vara avslutade inom fyra månader, 

men det står inget om vad den ska innehålla. Innan en utredning kan starta måste familjen 

underrättas, de måste få reda på anledningen till varför utredningen startas och hur processen 

kommer att gå till väga (Andersson et al., 2002). I en utredning ser föräldrar och 

organisationer barnet på olika sätt. De ser även varandra ur olika synvinklar och har olika 

sanningar (Englundh, 2009). De olika sätten att se på livet medför att det är viktigt att finna ett 

gemensamt mål. 

 

I flera fall kan det vara svårt med känslor som kommer upp i en utredning, klienter och 

socialsekreterare kan hantera situationen på olika sätt. Socialsekreteraren kan bli opersonlig 

och överdrivet formell i relationen till klienten. Klienten kan i sin tur bli hotfull eller 

underlägsen. Ett annat perspektiv kan vara att socialsekreteraren intar ett skyddsbeteende och 

försöker bevara en god relation till föräldrarna vilket medför att det som är bäst för barnet 

möjligen inte uppmärksammas och verkställs (Ponnert, 2003). Howe (2010) menar att 

relationen mellan klient och socialsekreterare är komplex och svår. Många föräldrar vill inte 

ta emot hjälp av socialsekreterare och visar genom detta motstånd och är fientliga. 

Socialsekreterarna kan på grund av detta bli mer fientliga och opersonliga, det leder till att 

ingen av parterna vill öppna sig och vara samarbetsvilliga. Socialsekreterare som visar att de 

förstår och godtar klienternas tankar och känslor leder till ett bra samarbete. För en 

socialsekreterare är det viktigt att se till barnets bästa och hur det på bästa sätt ska kunna 

utvecklas. Därför är det viktigt att det finns en bra relation mellan barnet och 

socialsekreteraren (De Mey et al., 2009). 

 

Socialsekreterare har en viss makt och mycket att säga till om. Deras arbete är inte enbart ett 

svar på de sociala problemen, de definierar även problemen och försöker finna lösningar till 

dem (De Mey et al., 2009). Många socialsekreterare anser att de får makt genom samhället, då 

de tvingas utöva tvångsvård och ta flera viktiga beslut. Den makt som socialsekreterarna har i 

sitt arbete används för att motivera klienterna och framförallt för att få föräldrarna gå med på 

frivilliga insatser i utredningen. Det som kan vara svårt i relationen är att socialsekreterares 

arbete sammanförs med maktutövning och myndighetsutövning. Många av socialsekreterarna 

anser sig uppleva känslor av uppgivenhet och maktlöshet. Detta därför att det ständigt 
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kommer in nya fall att utreda och de ska bestämma om en åtgärd ska vidtas eller ej (Ponnert, 

2003). 

 

När en insats ska väljas kan inte enbart lagen vara vägledande, utan det är viktigt att tänka på 

de sociala och psykologiska sambanden som finns. Varje insats behöver vara noga planerad 

oberoende av hur stor den är och insatserna ska väljas utefter syfte och mål (Andersson et al., 

2002). I beslutande om vård av barn är det viktigt att ha en professionell synvinkel, men även 

en personlig. Om det finns en emotionell distans mellan individer leder det till betänksamhet 

och ängslan (Howe, 2010). I behandlingen av barn är utgångspunkten barnets bästa och det 

ändras beroende av vilket sammanhang barnet befinner sig i och under vilka omständigheter 

som råder. Det är socialsekreterarnas arbete att se förutsättningarna till vad som är barnets 

bästa och vilken insats som anses bäst. Även deras moraliska och personliga övertygelse är en 

viktig aspekt (Ponnert, 2003). 

 

För att bedöma om ett barn far illa utgår socialförvaltningen från en mall, ”Barns Behov I 

Centrum”, BBIC.  

.  

 

Denna mall hjälper till att förstå barns situation och på det sättet nå ett mål. Helhetssynen är 

utgångspunkten i triangeln. Utifrån triangelns tre sidor, som är barnets behov, föräldrarnas 

förmåga och familj och miljö, tittar socialsekreterarna på samspelet dem emellan. De får även 

reda på barnets behov och hur barn som har familjeproblem påverkas av det och vilken del 

föräldrarna har i problemet och hur de kan påverka det (Socialstyrelsen, 2011-04-11). 
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5.4 Involverade organisationer 

I Halmstad finns ett flertal organisationer som arbetar för barnets bästa. Socialförvaltningen är 

en statlig organisation med myndighetsutövning som ansvarar för insatser till familjer, barn 

och ungdomar. De bedriver även uppsökande och förebyggande arbete och anser att det är 

viktigt med ett respektfullt bemötande (Socialförvaltningen, 2011-03-24). I Halmstad finns 

flera frivilliga organisationer, en av dessa är Nova. Det är en verksamhet som har 

gruppbehandlingar för barn och tonåringar som lever med familjeproblem, föräldrarna måste 

dock godkänna att barnet är delaktigt i gruppen. I grupperna träffar de andra som har liknande 

problem, de delar erfarenheter med varandra och får hjälp med hur de kan bete sig i olika 

svåra situationer (Nova, 2011-03-24). En annan öppen verksamhet är Althea ungdom. Här kan 

ungdomar upp till tjugofem år få hjälp om de har problem med alkohol och droger, men även 

om de har någon anhörig med dessa problem. Althea ser till hela livssituationen och inte bara 

till problemet i sig självt. Gemensamt försöker de finna möjligheter till förbättringar genom 

samtal med individen i fråga och andra viktiga individer i dennes liv (Althea ungdom, 2011-

03-24). 

6. De teoretiska infallsvinklarna 

6.1 System och livsvärld 

Enligt Haberman kan samhället i sin helhet analyseras utifrån begreppen system och livsvärld. 

Livsvärlden kan ses som en tolkningsresurs vilket innefattar olika komponenter. Dessa 

komponenter är kultur, samhälle och personlighet. Livsvärlden ses utifrån ett 

inifrånperspektiv vilket betyder att det ses från subjektets perspektiv i dess handlande. Vi lär 

oss genom de olika komponenterna hur vi ska hantera situationer och vad vi kan förlita oss på 

i en situation. Livsvärlden handlar om att få ett samförstånd och att få en ömsesidig förståelse 

genom det kommunikativa handlandet (Habermas, 1995). Livsvärlden handlar med andra ord 

om mötet mellan individer och hur de i sina direkta insikter och upplevelser förstår saker i 

samhället och påverkar det.  

 

Systemet ses genom ett utifrånperspektiv, där observatören inte själv är involverad. Systemet 

har utvecklat egna strukturer som är överordnade samhället. Dessa strukturer har blivit mer 

självständiga och i och med deras växande makt har de en styrande roll över livsvärlden. 

Exempel på strukturer är staten, ekonomin och familjen. I de olika strukturerna finns de olika 

styrningsmedel som pengar och makt, vilka har fått en större roll i samhället. Dessa 
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styrningsmedel styr nu i större utsträckning vårt handlande och samhället har blivit mer 

byråkratiserat. Systemvärlden koloniserar livsvärlden genom att byråkratin påverkar 

livsvärldens och därmed individens vardag, detta på ett negativt sätt. Det kommunikativa 

handlandet har blivit rationellt och grundläggande för utvecklingen i samhället. Medlet för 

handlandet har hamnat i skymundan, pengar och makt har istället intagit den ledande rollen 

(Habermas, 1995).  

 

Haberman teori om system och livsvärld grundar sig i Webers rationaliseringsprocess (Ritzer, 

2009). Därmed är det viktigt att även belysa Webers byråkratiska teori. Den byråkratiska 

organisationen kännetecknas av effektivitet, formalisering och ett instrumentellt 

förhållningssätt, med andra ord är verksamheten ordnad för att maximera effektiviteten mot 

ett specifikt mål. Byråkratin är en formell organisation och är rationell i den bemärkelsen att 

den vill uppnå sina mål genom tydliga regler, procedurer och föreskrifter. Utan dessa regler 

hade inte organisationen kunnat fungera, reglerna är de som samordnar individers aktiviteter 

och vad de frambringar (Weber, 2000). 

 

Vi har valt att använda Habermas teori i vår studie eftersom den kan förknippas med den 

process som sker då barn som har familjeproblem kommer i kontakt med olika organisationer. 

De involverade organisationerna och familjen kan analyseras utifrån begreppen system och 

livsvärld. Vi kan förstå de beaktanden som görs genom dessa och hur de påverkar både 

varandra och andra individer. I livsvärlden handlar det om personliga möten och hur individen 

tolkar och förstår saker i kommunikativt handlande. Detta är i hög grad relevant då barn och 

familjer möter olika individer från involverande organisationer där det kommunikativa 

handlandet är viktigt. De olika strukturerna, likt organisationerna, påverkar livsvärlden och de 

olika styrningsmedlen har nu fått en större påverkan. Byråkratin kan påverka barn och dess 

familj med den rationalitet och regler som råder i själva processen. Webers teori om byråkrati 

har vi med i studien då den ger en klarhet och blir som ett komplement till Habermas teori. 

Barn som har olika familjeproblem kommer i kontakt med olika byråkratiska organisationer. 

Dessa organisationer gör olika beaktanden, bland annat vilka insatser som behövs för att 

hjälpa barnet och dess familj. Vi vill se hur byråkratin påverkar dessa. Inom organisationerna 

finns det tydliga regler på hur de ska gå tillväga och det arbete som utförs är formellt. Vi vill 

se om de regler som finns gör att barnet försummas och inte sätts främst. Det är många 

processer som genomföras, detta kan ta lång tid och medföra att det inte alltid är till barnets 

och familjens bästa. 
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6.2 Makt 

Weber menar att makt är något som eftersträvas och ofta ligger till grund i det sociala 

anseendet. En form av makt är herradöme, vilken innebär att tvinga någon mot dess egen 

vilja. Organisationer kan ses som ett exempel på vilka som kan ha rätt att bestämma över 

andra. Makt handlar om olika intressen som individer har och vem det är som ska få sin röst 

hörd. Makt kan även handla om den sociala position individen har (Weber, 2000). ”Webers 

maktbegrepp beskriver således en social relation som innefattar en intressemotsättning eller 

konflikt. Makt är makt över någon eller några” (Brante, Andersen & Korsnes, 2001, s.192). 

Makt kan få konsekvenser för flera individer beroende på hur en eller flera personer utövar 

makt.  

 

Maktbegreppet anser vi vara relevant till vår studie eftersom den påverkar hur de involverade 

organisationerna gör sina beaktanden och hur de går tillväga i en process där ett barn far illa. I 

själva mötet med barn och familjer har makt en påverkan. Barn är beroende av de individer 

som har hand om den utredning som berör dem och barn har aldrig maktövertaget. 

Föräldrarna kan påverka familjens situation och den process som pågår under en utredning i 

viss mån. De har inte maktövertaget, men de har en påverkan.  

6.3 Expertsystem, tillit och ontologisk trygghet 

Giddens uttrycker att i det moderna samhället finns det vissa mekanismer och begrepp som 

spelar en stor roll. Expertsystem är en mekanism som grundar sig på professionell expertis 

och tekniska landvinningar, de påverkar den sociala och materiella miljö individen vistas i. 

Exempel på expertsystem är de system som omfattar läkare eller när vi sätter oss och kör iväg 

i en bil. Tillit är något som har betydelse i samhället i stort och bland annat i expertsystem. 

Individer sätter sin tillit till expertsystem när de befinner sig i dem. Tillit är när det finns ett 

förtroende för ett system eller en individs pålitlighet, det måste byggas en tillit då det råder 

okunnighet för att individer ska lita på dem och det som finns runt omkring. Ontologisk 

trygghet handlar om att individens identitet ska vara bestående, även att den materiella och 

sociala miljön ska vara konstant. För att känna ontologisk trygghet måste det finnas en 

pålitlighet till individer och ting, detta är även centralt i begreppet tillit (Giddens, 1996). 

 

De aspekter som Giddens tar upp är relevanta för vår studie därför att de involverande 

organisationerna kan ses som olika expertsystem. Personalen i organisationerna har en 
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professionell expertis och de påverkar barn och familjers sociala miljö och förutsättningar. 

Barn och deras familjer måste känna en tillit och ha förtroende till dem för att det ska fungera. 

Tillit är därmed ett viktigt begrepp och centralt i kontakten med organisationer. Det är viktigt 

med en ontologisk trygghet och för att barn och familjer ska ha det måste de finna en 

pålitlighet till individerna i organisationerna. Därför är det viktigt att samspelet fungerar och 

att det finns ett samförstånd. 

7. Metod 

7.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Vi vill försöka förstå den sociala verkligheten 

genom att göra tolkningar av den information vi fått fram från våra informanter genom 

kvalitativa intervjuer. Epistemologiska frågor är centrala i hermeneutiken, med det menas att 

intresset ligger i hur individer har kunskap i olika saker. Sambanden får sedan en innebörd då 

individer finner intresse i den gemensamma kunskapen (Lundin, 2008). Informanterna vi 

intervjuat har en kunskap i det ämne vi studerat och däri ligger även vårt intresse. 

Hermeneutiken används för att förstå och tolka meningsfulla företeelser i den kontext de 

förekommer. Vår roll som forskare är att förhålla oss till informantens egen tolkning (Watt 

Boolsen, 2007) och vår kunskap har en avgörande roll i förståelsen och i den tolkning vi gör. 

Samtidigt som det är viktigt att se på samhällsfenomenet är det även viktigt att se på den 

kunskap vi själva besitter (Lundin, 2008). Den kunskap vi besitter i ämnet ligger till grund 

från tidigare forskning och fakta. 

 

Vi studerade delar av en helhet, vilket är viktigt i hermeneutikens samhällssyn och för att 

komma fram till en samlad kunskap (Watt Boolsen, 2007). Det gav en djupare och förnyad 

förståelse kring det sociala fenomenet i vår studie. Avsikten var med andra ord att skapa oss 

en ny tolkning (Lundin, 2008) och förstå insatserna och hur barnets bästa kom i fokus. Den 

hermeneutiska cirkeln är en viktig del i hermeneutiken och det har vi fått erfara under studien. 

Allt material som legat till grund i studien har medfört att vi reviderat vår förförståelse och 

fördjupat våra kunskaper. Det har skett ett växelspel mellan erfarenheter och förförståelse och 

våra kunskaper har ständigt förnyats och utökats genom bland annat de intervjuer som 

genomförts och den litteratur vi tagit del av (Thurén, 2007). 
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7.2 Förförståelse 

Med förförståelse menas inte bara den förkunskap vi har, utan även vad vi uppfattar med våra 

sinnen. Förförståelsen påverkar hur vi ser på verkligheten (Thurén, 2007). Vår förförståelse 

har vi fått genom de kunskaper och erfarenheter vi har. Dels genom de kurser vi läst på 

högskolan, bland annat sociologi och socialrätt, dels genom våra livserfarenheter. Kunskapen 

är även baserad på massmedia, där omständigheter kring barn som har familjeproblem 

belyses. Vi har lärt oss att det är viktigt att se till barnets bästa för att de ska utvecklas och 

formas till bra individer, även att det är viktigt att se helheten och inte enbart till vissa 

specifika delar. 

 

Utifrån vår förförståelse valdes kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi trodde att på 

detta sätt skulle vi komma ämnet på djupet och få fram det emotionella. Intervjuerna gav oss 

utförliga svar som tolkades och analyserades. I dessa tolkningar och analyser speglar sig vår 

förförståelse och frågorna under intervjuerna var utformade efter bland annat denna. 

7.3 Kvalitativa intervjuer 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. ”Kvalitativa intervjuer utmärks 

bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2005, s.7). Genom intervjuerna fick vi material 

som resulterade i mer väsentliga insikter i ämnet, men genom att använda sig av intervjuer 

medförde det att informationen kom från ganska få informanter (Denscombe, 2000). 

Intervjuguider utformades och skickades till informanterna innan intervjuerna. Detta gav 

informanterna en möjlighet till att förbereda sig och ta med relevant material. En 

intervjuguide är en lista över frågeområden som kan tas upp under intervjun. Intervjuguiderna 

var anpassade efter intervjupersonerna, vilket innebar att frågorna inte var identiska till alla 

informanter (se bilaga 1, 2 och 3). Själva utformningen hade samma grund för att en enhetlig 

analys skulle kunna göras (Trost, 2005). Genom en intervjuguide kunde orelevant information 

undvikas och istället kunde information som eftersträvades komma fram (Ryen, 2004). I 

början av intervjuerna ville vi bygga upp ett förtroende genom att ställa mer ytliga frågor till 

informanterna (Trost, 2005). Vi började med att fråga om deras arbete, om organisationen i 

sig och vad deras arbete innebär. Det medförde att vi fick en bild av dem som individer och 

om deras arbete. Informanterna blev genom detta bekväma i intervjusituationen. Med andra 

ord ville vi i början av intervjuerna underlätta och skapa ett förtroende för informanten genom 
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att de fritt fick prata om något som berörde deras ämnesområde och som de hade goda 

kunskaper inom (Trost, 2005).  

 

Vi valde intervjuer för att materialet skulle bli mer djupgående till ämnet (Denscombe, 2000) 

och vi fick en större personlig kontakt med informanterna. För att vi inte skulle misstolka eller 

missförstå information kunde informanten utveckla sig genom den muntliga 

kommunikationen. Det är lämpligt att använda sig av intervjuer när det handlar om känsliga 

frågor, som det gjorde i vårt fall, och när informationen baseras på känslor, erfarenheter och 

emotioner. Dessa behöver nämligen undersökas och kan inte förklaras genom några få ord 

eller genom en enkätundersökning (Denscombe, 2000).  

7.4 Urval 

Det var viktigt med en variation i urvalet av nyckelinformanter, vilka är individer som är 

motiverade och sitter med väsentlig information (Ryen, 2004). De skulle vara relevanta för 

vårt ämnesområde (Trost, 2005). Vi ville göra intervjuer med individer som kunde ge oss nya 

perspektiv på fenomenet, men även att de skulle hjälpa oss förstå och förklara. När urvalet 

gjordes tog vi hjälp av vår förförståelse och fördjupade oss i ämnet. Att intervjua barn som har 

en familjeproblematik valde vi bort eftersom vi ansåg att de inte kunde bidra med den 

information som söktes till studien eftersom vi ville belysa ämnet ur organisationernas 

synvinkel. Det handlade även om att begränsa oss utefter den tid som fanns till förfogande. 

Desamma gällde när föräldrarna valdes bort som informanter. En annan anledning var på 

grund av den sekretess som råder vid utredningar, det skulle bidra med extra arbete för 

socialsekreterarna och tiden för detta fanns inte. Hade vi fått möjlighet till att se och följa ett 

konkret fall hade vi sett detta som en bra metod för vår studie. Istället valde vi att intervjua 

flera olika nyckelinformanter i organisationer som kom i kontakt med barn som hade 

familjeproblem på olika sätt. Vi ville ha ett brett urval och att det skulle innefatta olika delar 

ur en helhet. Urvalet bestod av åtta nyckelinformanter med olika kompetensområden. Vi 

genomförde fem personliga kvalitativa intervjuer med en nyckelinformant. Dessa benämns 

som kurator, skolsköterska, Althea, Nova och socialsekreterare 2 (hänvisning till presentation 

av material). Vi genomförde även en kvalitativ gruppintervju vilken innefattade tre 

nyckelinformanter. Dessa benämns som chefen på barn- och ungdomsavdelningen, 

socialrådgivare och socialsekreterare 1 (hänvisning till presentation av material). 
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Vi tog kontakt med två olika frivilliga organisationer, Althea och Nova, som hjälper barn som 

har familjeproblem på olika sätt. De individer vi fick kontakt med i organisationerna var 

positiva och ville gärna ställa upp på en intervju. Den individ vi fick kontakt med på Althea 

gav oss alternativ till andra informanter vi kunde intervjua och som den individen ansåg vara 

relevanta till vårt ämne. Utifrån detta kontaktade vi sedan socialförvaltningen, vilka vi redan 

haft i åtanke. Det var svårt att hitta rätt nyckelinformanter som passade till vårt ämne inom 

socialförvaltningen, eftersom organisationen är stor med flera avdelningar. Efter ett antal 

telefonsamtal fann vi två relevanta informanter och dessa var villiga att ställa upp på en 

intervju. Det var en socialsekreterare på utredningsenheten och chefen på barn- och 

ungdomsavdelningen. Chefen på barn- och ungdomsavdelningen gav oss möjlighet till en 

gruppintervju och tog med sig en socialrådgivare och en annan socialsekreterare som jobbade 

med behandling av barn. Detta ansåg vi vara positivt då vi fick en större relevans och urval till 

vårt ämne. Vi ville även ha informanter som kom i kontakt med barn som har familjeproblem 

på ett annat sätt än inom socialförvaltningen och dessa blev en kurator och en skolsköterska 

på två olika mellanstadieskolor i Halmstad.  

 

Intresset för en informant från BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, fanns men chefen där 

ansåg att de hade för mycket att göra och prioriterade inte att göra intervjuer. Kvoten av 

intervjuer var dock redan fylld och vi ansåg att det skulle räcka. Vi var nöjda med 

informanterna och trodde att de skulle ge oss den bredd och information som behövdes till 

studien. 

7.5 Behandling av intervjuer 

För att vi skulle kunna analysera det material vi fått fram försökte vi hitta teman och leta efter 

mönster i intervjuerna (Watt Boolsen, 2007). Vi utförde semistruktuerade intervjuer, vilket 

betyder att vi gav ut en intervjuguide med färdigställda frågor till informanten innan 

intervjutillfället. Informanten fick under intervjun prata fritt kring frågorna och utveckla sina 

svar (Denscombe, 2000). Innan intervjuerna ansåg vi att det skulle bli någorlunda lätt att finna 

mönster eftersom samma frågor var i fokus. Intervjuguiderna skiljde sig åt en del beroende på 

vilka personer i de olika organisationerna vi intervjuade. 

 

Efter intervjuerna gjordes jämförelser, dels i förhållande till varandra och dels till 

bakgrundsfakta och teorier . En analytisk induktion var det vi utgick från i studien. Med det 

menas en kombination av induktion och deduktion (Watt Boolsen, 2007). Olika teorier fanns 
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som utgångspunkt och dessa prövades mot vårt material, detta är deduktion. Teorierna 

användes för att försöka förstå empirin och dra en slutsats, vilket är induktion. Genom 

induktion belys materialet och dess innehåll (Watt Boolsen, 2007).  

 

Det är viktigt att analysen har kvalité. Det är betydelsefullt att vara säkra på resultatet och på 

den analys som fåtts fram med orsaker och samband. Detta var grundläggande för de 

slutsatser som dragits (Watt Boolsen, 2007). Centralt var att koppla analysen till den teori som 

tagits upp i studien och skapa en logisk utveckling i analysen, där sambanden var det viktiga. 

Genom intervjuerna ville vi finna nya variabler som sedan kunde vara utgångspunkter och 

belysas i analysdelen (Watt Boolsen, 2007). 

7.6 Etik 

De individer som medverkat i intervjuerna måste respekteras. Vi tog hänsyn till 

informanternas integritet och värdighet både vid intervjutillfället och i studien (Trost, 2004). 

Vi var tvungna att skydda deras identitet, intressen och att informationen hanterades 

konfidentiellt (Denscombe, 2000). Innan intervjuerna startade var det noga med att påpeka 

deras rättigheter och att det var deras val om de ville svara på frågorna. Det var även noga 

med att berätta att vi endast skulle använda deras yrkesbetäckning i studien. Innan 

intervjuerna påpekades det för informanterna att intervjuerna skulle bandas, men enbart för 

vårt eget bruk och minne. Informanterna fick inte känna att de blev kränkta på något sätt, utan 

vi ville att de skulle få en tillit till oss och att det inte skulle ske några missförstånd. För att 

undvika detta berättade vi för dem om deras rättigheter. Om intervjupersonen av någon 

anledning ville avbryta intervjun skulle de få den möjligheten och det informerade vi också 

om innan intervjun startade. Genom att skicka ut intervjuguiden före intervjutillfället ville vi 

göra dem bekväma i situationen och förbereda dem. Annars skulle vi, som intervjuare, haft ett 

övertag då enbart vi känt till frågorna innan. Gruppintervjun kunde ha blivit ett problem om 

informanterna inte hade haft förtroende till varandra och att de därför inte vågade säga vad de 

tyckte och tänkte (Trost, 2004). Vi vet inte om så var fallet, men informationen från 

intervjuerna måste litas på och vi kan enbart göra en tolkning av det. En av informanterna i 

gruppintervjun valde själv att ta med de andra två, de kände varandra sedan tidigare och hade 

kontakt genom jobbet. Det märktes att de respekterade varandra och de var öppna i sina svar. 

Ett etiskt problem är att konfidentialitet inte råder under gruppintervjuer (Trost, 2004).  

 



 19 

En av anledningarna till att vi valde att inte intervjua barn som har familjeproblem och få 

deras perspektiv var av etiska själ. Detta för att intervjuer med barn kräver en viss 

samtalsmetod och för att de antagligen redan har det problematiskt. Det är svårt att sätta sig in 

i barns situation under så kort tid och vi trodde att intervjuer med barn därför inte skulle ge 

oss den information som krävdes till studien, dessutom är studien tänkt utifrån organisationers 

perspektiv. Ämnet i vår studie är komplext och tystnadsplikt råder, det var därför svårt att få 

kontakt med barn och dess familj. Att intervjua barn kräver även vårdnadshavarnas 

medgivande.  

 

Vi kontaktade informanterna i ett tidigt skede och de fick själva bestämma tid och plats där 

intervjuerna skulle genomföras. Det var viktigt att finna en plats där intervjun kunde pågå 

ostört. Det skulle vara tyst och informanterna skulle kunna känna sig trygga (Denscombe, 

2000). Alla informanter valde sina arbetsplatser för intervjun då de ägde rum under deras 

arbetstid och det var ett smidigt ställe att vara på. Intervjuerna var med andra ord i 

kontorsmiljö med en lugn atmosfär. Placeringen under intervjun var viktig, det skulle vara en 

bekväm interaktion och alla parter skulle kunna se och ha kontakt med varandra (Denscombe, 

2000). 

7.7 Reflektioner 

En metodologisk mångfald hade varit bra till studien, men med tanke på den tid som var till 

förfogande ansåg vi att det inte fanns möjlighet till detta. På denna grund valdes kvalitativ 

intervju som metod, det gav oss det mesta möjliga för att få relevans och förståelse. 

Kvantitativ metod valdes bort därför att det djup och belysta svar vi strävade efter inte skulle 

uppnås. Det hade inte gett oss det material som krävdes till studien, vi ville ha information 

som baserades på erfarenheter och känslor. Vi hade gärna gjort observationer, men tiden var 

begränsad och det fanns inte möjlighet till det.  

 

Frågorna i intervjuguiderna var ett resultat från den bakgrund vi läst in oss på och var 

kopplade till frågeställningen och dens underfrågor. Barnen var i fokus i frågorna och 

frågorna belyser bland annat tillvägagångssättet vid en insats, samarbetet mellan 

organisationer och organisationers beaktanden i stort. Resultatet utgick från de tolkningar som 

gjordes av svaren vid intervjuerna och på det sätt vi uppfattade situationen, snarare än på det 

sätt informanterna upplevde det (Denscombe, 2000). Med andra ord kunde informanternas 

svar under intervjuerna uppfattas på ett annat sätt än vad som var deras avsikt. Vi försökte 
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förhålla oss kritiskt till det som sades under intervjuerna. Detta genom att ta hjälp av varandra, 

jämföra och analysera varandras uppfattningar. Informanterna hade kunnat uppfatta frågorna 

på ett annat sätt. För att undvika detta var det noga med att få utförliga svar och få dem att 

förklara vad de menade. På detta sätt var det lättare att sedan jämföra de olika svaren från 

informanterna mot varandra. Genom att vi var två personer som intervjuade blev det ett bra 

flyt i intervjun och det blev mer som en diskussion där frågorna var i centrum. En av oss förde 

anteckningar, men båda kunde notera olika saker i intervjun, som exempelvis känslor. Båda 

kunde tillföra något till intervjuerna och vi hade olika aspekter i situationen. 

 

Vi fick den bredd av informanter vi ville ha och den gruppintervju som genomfördes hade vi 

inte räknat med från början, vilket var mycket positivt. Sammanlagt grundades studien på åtta 

nyckelinformanters åsikter och kunskaper. Det var en bra fördelning av informanter i olika 

organisationer. De olika delarna gav oss en bra helhetsbild att utgå ifrån i vår analys.  

 

Vi valde att använda oss av de teorier och begrepp som tidigare tagits upp eftersom studien 

utgår från olika organisationers perspektiv. Vi ville se vilka beaktanden som gjordes och 

därför passade dessa teorier bra in då de belyser hur organisationerna fungerar och påverkar 

barn och familjer. Hade andra teorier använts hade vårt synsätt sätt annorlunda ut och 

problemet hade belysts på ett annat sätt. Teorierna valdes i samband med studiens utveckling 

och genom intervjuerna gavs det en klarhet till våra val. Vi ville ha likartade teorier för att få 

ett samband i analysen och för att den skulle bli konkret och djupgående. Hade det varit 

olikartade teorier hade samma enhetliga bild av processen inte framkommit. Teorierna och 

begreppen var sammankopplade, men de belyste ändå ämnet både från ett mikro- och 

makroperspektiv. 

8. Presentation av material 

I följande kapitel kommer vi att presentera resultatet av de involverande organisationernas 

olika perspektiv. Vi har valt att sammanfatta intervjuerna i tre olika underrubriker. De två 

intervjuerna med informanter från socialförvaltningen har lagts samman. Sedan har vi valt att 

sammanställa Althea och Nova i en och slutligen kuratorn och skolsköterskan i en 

sammanfattning. 
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8.1 Socialförvaltningen 

Vid de två intervjutillfällena hade vi en intervju med en socialsekreterare och sedan en 

gruppintervju med en socialsekreterare, en socialrådgivare och chefen på barn- och 

ungdomsavdelningen. De två socialsekreterarna var team-ledare för två olika områden på 

utredningsenheten i Halmstad. Socialrådgivaren hade direktkontakt med familjerna i deras 

behandlingsarbete och chefen på barn- och ungdomsavdelningen hade inte någon 

direktkontakt med familjerna utan var den som samlade in uppgifter och statistik. De var alla 

insatta i ämnet på olika sätt utifrån deras arbetsroll.  

 

Socialförvaltningens definition av barn är individer från noll till tjugo år. Den vanligaste 

insatsen som görs för barn med familjeproblem är familjebehandling. Tillsammans med 

familjen görs en utförandeplan där föräldrarna alltid är med och bestämmer. Inflytandet barnet 

får och hur mycket den får vara med i utformningen av planen beror på dess ålder 

(Socialrådgivare). ”Men vi försöker ändå alltid ha med barnet, men det kanske bara är där och 

leker vid sidan. Men ju äldre de blir, ju mer får de vara med” (Socialrådgivare). Eftersom 

varje problem är unikt gör vi alltid en egen plan utefter det. Det är också viktigt att se 

problemet som ett helhetsbegrepp, då en familj består utav flera individer. Det är därför 

viktigt att se familjen som en helhet för att kunna hjälpa dem och utforma en plan utefter 

deras behov och att alla parter gör vad de kan för att det ska bli en förbättring. Då 

socialförvaltningen ser till barnets bästa behöver det inte alltid betyda att jobba med barnet, 

utan det kan vara att jobba med omgivningen runt barnet. Finns det ett problem i en familj 

finns det ofta en utpekad syndabock som ska ”rättas till”, men i en familj med problem måste 

man se på hela familjesystemet. Det är inte enbart en individ som skapar problemet 

(Socialrådgivare).  

 

För att göra det så bra som möjligt för ett barn som far illa används ofta en blandning av 

familjens egna resurser och av ett professionellt nätverk. Ett nätverk kan bestå av specialister 

från exempelvis skolan, sjukvården, psykiatrin eller tillsammans med socialförvaltningen 

(Socialsekreterare 2). ”Finns det andra runtomkring som kan göra saker så ska inte vi göra 

dem” (Socialrådgivare). De som gör flest anmälningar om att barn far illa är polis, skola eller 

någon annan form av myndighet. Detta beror på att de har anmälningsskyldighet enligt lagen, 

det finns även de som söker hjälp själva och ofta medför det ett bra resultat då de är 

motiverade till hjälp (Socialsekreterare 1). ”Mycket kan man göra direkt utan en utredning, 
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men det bygger ju då på att familjen är motiverad” (Chefen på barn- och 

ungdomsavdelningen). Det händer väldigt sällan att yngre barn själva tar kontakt, men det kan 

hända att ungdomar gör det (Socialsekreterare 1). 

 

I utredningarna på socialförvaltningen utgår de från en mall, som benämns BBIC (se 

bakgrund). BBIC är till för att barnet ska vara i fokus och beroende på barnets mognad har 

socialsekreterarna samtal med barnet. Det finns olika mallar, blanketter och utformade frågor 

som ska ställas enligt BBIC. Utefter dessa är det reglerat vilka som ska kontaktas och hur en 

utredning ska gå tillväga och detta måste absolut följas. Hur utredarna följer mallen beror till 

stor del på vilken kompetens de har och hur de är som individer. Utredarna kan se mallen på 

olika sätt och det varierar hur djupgående de går in i varje område och hur omfattande 

utredningen blir. BBIC har gjort att det blivit en jämförbar och fast struktur i utredningen 

(Socialsekreterare 1). (Hänvisning till triangeln i bakgrund till följande citat). 

 

”Genom att titta på barn utifrån denna triangel så tittar man på barnet i 
centrum. Man ser på vad det är för behov barnet har och att man tittar 
på barnet utifrån de sju olika behovsområdena. Då när man får in en 
anmälan beträffande ett barn så tittar man då på vad handlar den här 
anmälan om, att barnet blir slaget eller om känslomässiga störningar, 
eller är det någonting som inte fungerar i familjen. Uppför sig barnet 
på ett speciellt sätt så att man blir orolig. Ser man då vad det finns för 
resurser för det här barnet, ser man det i miljön och i familjen. Och då 
tittar vi på familjebasen som vi brukar säga, alltså familj och miljö, 
utifrån de sju områdena där. Och så ser vi då hur det fungerar i 
förhållande till det problem vi ser, det behov som inte blir tillgodosett. 
Ser vi då på vilket sätt klarar föräldrarna av att täcka de behoven eller 
hjälpa barnet att tänka det. Då är det olika beroende på bland annat 
säkerhet eller de sex områdena som finns under föräldrarnas förmåga. 
Får de mat, tak över huvudet eller förstår inte föräldrarna hur barnen 
behöver stimuleras. Så den här modellen gör att utredningen blir så 
komplett som möjligt. Det tar ju rätt mycket tid att göra en utredning 
på detta viset, men samtidigt så blir det en tydlighet i vad som är 
bekymret och vad barnet behöver stöttning i. Samtidigt då tittar man 
inte på föräldrarna brister, utan man tittar på barnets behov. På det 
sättet tycker jag att man avlastar föräldrarna lite granna från att bli 
utsatta för skuld och tillkortakommande. Man tittar på barnet och 
resonerar kring vad det är barnet behöver och hur kan vi göra för att 
hjälpa till” (Socialsekreterare 2).  

 

Hur socialsekreterare samtalar med barn beror i stor utsträckning på barnets ålder och 

samtalet anpassas därefter. Det finns olika hjälpmedel som socialförvaltningen kan ta hjälp 

av, bland annat dockor, nallekort och genom att rita och leka (Socialsekreterare 1). ”Det som 
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sägs är att man i regel ska se barnet, träffa och se barnet. Få en känsla för barnets situation. 

Man ska låta barnet komma till tals och man ska sätta barnets bästa i främsta rummet” 

(Socialsekreterare 1). Det är viktigt att förstå barn och att de känner att de kan sitta och prata 

fritt utan föräldrarna. Det finns inga regler som säger att det ska finnas en viss kompetens när 

ett samtal med barn förs, men det efterfrågas allt mer. En plan är upplagd för att alla inom 

socialförvaltningen ska få den kompetensen (Chefen på barn- och ungdomsförvaltningen).  

 

”Varje familj är unik och vi ska hitta lösningar varje gång i familjerna och det är inget vi gör 

rutinmässigt. Alla familjer är så pass olika så det måste anpassas” (Socialrådgivare). 

Lösningarna som ska finnas anpassas genom att socialförvaltningen kontaktar olika 

organisationer som de har ett samarbete med. Som exempel samarbetar socialförvaltningen 

med Althea. Det kan fattas beslut om att Althea ska bli en stödinsats, men familjerna kan även 

gå dit direkt eller efter rekommendation (Chefen på barn- och ungdomsavdelningen). Det 

finns även ett samarbete med Nova dit socialförvaltningen kan slussa barn. Det är helt 

frivilligt och föräldrarna måste själva förstå att deras barn behöver gå dit, antingen efter 

rekommendation eller genom egen kontakt. Det finns en naturlig koppling mellan 

socialförvaltningen och Nova, eftersom Nova är en verksamhet vilken bygger på personal från 

olika organisationer (Socialrådgivare). Utredningsenheten på socialförvaltningen har mycket 

kontakt med olika individer på skolan, som kuratorer, skolsköterskor och lärare. Ofta är det 

skolan som har gjort en anmälan om att ett barn far illa, detta eftersom de dagligen har 

kontakt med barn och ungdomar. Personalen är anmälningsskyldiga och är skyldiga att ge 

upplysningar om socialförvaltningen vill ha svar på något i sin utredning (Socialsekreterare 

2). Skolan är en stor del av barnets miljö och det är viktigt att skapa en bra kontakt mellan 

socialförvaltningen och skolan för att barnen ska ha möjlighet att gå i skolan och tycka att det 

är roligt och faktiskt lära sig något (Socialrådgivare). Det kan vara svårt att ha kontakt med 

skolan under en utredning och informera dem om vad som pågår. Det måste i sådana fall 

finnas ett samtycke från föräldrarna, men så långt det är möjligt försöker socialförvaltningen 

hitta ett sätt att samarbeta och ha en öppen dialog (Socialsekreterare 2). Det är viktigt att 

fältarbetare vistas i skolan och i andra miljöer där barn och ungdomar finns för att knyta 

kontakter och lära känna dem och bygga på en tillit i förebyggande syfte. Det finns även andra 

projekt på skolan och socialförvaltningen hade gärna gjort ännu mer förebyggande arbete ute 

på skolan. Det är något som dessvärre inte hinns med i dagens läge (Socialsekreterare 1). 
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Pengar har en viktig roll inom organisationen och det sker alltid ett ekonomiskt övervägande. 

Placering på institution måste socialsekreterare vara försiktiga med. Satsningen görs istället 

på hemmaplan för att familjen ska kunna ta emot hjälp och fortfarande bo kvar hemma. I 

utredningarna spelar dock inte pengarna någon roll, men hade mer pengar funnits hade 

socialförvaltningen anställt mer utredare och behandlare för att belastningen inte skulle vara 

lika stor (Socialsekreterare 1). I dagsläget i Halmstad är det för få handläggare och för hög 

arbetsbelastning, vilket får konsekvenser. Tempot i utredningarna blir inte lika högt och 

många ”mindre viktiga” ärenden blir liggande för att koncentrera sig på de ”mer viktiga”, 

dock får ett ärende inte ta mer än fyra månader (Socialsekreterare 2).  

 

När det blivit en insats, med exempelvis familjebehandling, krävs det ett samspel mellan 

aktörerna och behandlarna kan inte förändra något i någons liv om individen inte vill. Till en 

början i behandlingen är många familjer tveksamma, men upptäcker oftast att de inom 

organisationen inte är farliga. Det är viktigt att de som jobbar inom socialförvaltningen är 

ödmjuka och att de inte går in och talar om för någon hur något eller någon ska vara, utan 

istället för en dialog och skapar en slags allians till föräldrar och barn. Finns inte denna allians 

kan inget förändras, allt bygger på förtroende och tillit (Socialrådgivare). Ibland kan det vara 

svårt att skapa denna tillit eftersom en familj möter många individer i processen. Först 

kommer anmälan till mottagargruppen, sedan går den vidare till områdesenheten för att 

slutligen mynna ut i en behandling. Denna process är inte sedd utifrån ett barnperspektiv 

(Socialsekreterare 1). I själva behandlingen är det dock noga med att barnet alltid är det 

viktigaste och det är alltid två som jobbar tillsammans för att kunna täcka upp varandra och 

komma familjen nära (Socialrådgivare). Det kan finnas moraliska dilemman under en process.  

 

”Utredaren kan ha olika synpunkter och det handlar om att den ska 
göra en bedömning för hur barnet har det och föräldrarnas förmåga, 
trots att föräldrarna kanske har valt att leva på ett sätt som väcker 
anstöt. Som exempel kan man vara prostituerad och ändå vara en bra 
mamma? Man kan tycka men man måste gå in i barnets nivå och se 
vad som faktiskt är bäst” (Socialsekreterare 1).  

 

I behandlingen är det även viktigt med respekt till föräldrarna och deras sätt att leva och se på 

sanningen. Det föräldrarna säger är sant för dem och det måste respekteras, även fast 

behandlaren själv lever på ett annat sätt. Behandlingen handlar om att jobba utifrån hur 

familjen vill ha det, dock kan behandlaren komma med olika idéer hur deras livssituation 

skulle kunna förbättras (Socialrådgivare). ”Att vara professionell handlar om att lägga sitt 
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egna åt sidan och jobba så som verksamheten har tänkt att det ska vara” (Socialsekreteraren 

1). 

 

”Vid en utredning är det viktigt att veta vilken makt man har för när 
man väl startar en utredning så är man inne i en annan familj och de 
tycker oftast att det är väldigt läbbigt. Ska de ta mina barn nu kan de 
exempelvis tänka. Man måste kunna hantera den makt man har och att 
man är medveten om den. Det är aldrig en jämbördig situation” 
(Chefen på barn- och ungdomsavdelningen).  

 

Många på socialförvaltningen har en form av maktutövning, till exempel genom att placera 

någon mot dennes vilja. Detta kan göra att individen känner sig misstrodd, ängslig och rädd 

och det kan bli svårt att få en bra relation, men det går att överbygga genom tillit och respekt 

(Socialsekreterare 2).  

 

”Barns bästa är inte alltid att barnet ska bestämma. Det är olika från 
olika perspektiv. Det är samma med det här att bli lyssnad på, för en 
del betyder det att få som man vill att den som lyssnar på en ska hålla 
med en, men så är det faktiskt inte. För att bli lyssnad på handlar just 
om att bli lyssnad på” (Chefen på barn- och ungdomsavdelningen). 

8.2 Althea och Nova 

Vi hade en intervju med en socialpedagog på Althea som jobbade på Althea ungdom. Där 

behandlar de barn och ungdomar vilka är mellan tretton till tjugofem år. Det kan vara barn 

och ungdomar som har en egen beroendeproblematik eller där en eller båda föräldrarna 

missbrukar (Althea). Vi genomförde även en intervju med en sjuksköterska inom 

barnpsykiatrin som var med och startade upp Nova. Nova består av personal från tre olika 

förvaltningar. Det finns inga heltidsanställda, utan alla är där på deltidstjänst och 

huvudansvaret ligger på kommunen som är en samordnare. Behandlarna på Nova kommer 

från Althea, psykiatrin och från barn- och ungdomsavdelningen på socialförvaltningen. 

Genom att de tre förvaltningarna samordnas i tjänst finns det därför ett bra samarbete dem 

emellan. Nova bygger på gruppverksamhet, de har en barngrupp, tonårsgrupp och 

föräldragrupp. Det är inget behandlingsprogram, utan ett pedagogiskt program som 

genomförs. Det finns en fast struktur med fasta teman som ska följas och träffarna är inte 

anpassade efter varje individs behov (Nova). 
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”Barnen kommer i kontakt med oss genom socialsekreterare, psykiatrin, skola, kurator, 

sjuksköterska eller kan de komma själva om föräldrarna ringer eller genom Althea. Det finns 

många sätt och det behövs inga remisser och vi har ingen journalföring” (Nova). Även på 

Althea kommer barnen i kontakt med dem genom kuratorer och skolsköterskor på skolor, 

genom polis och socialförvaltningen eller också tar de kontakt självmant. Alla barn som är i 

kontakt med Althea måste ha föräldrarnas godkännande och yngre barn än tretton år måste 

komma dit med föräldrar. Det sker inga enskilda samtal med yngre barn, utan dessa sker i 

familjesamtal eller i de anhöriggrupperna som finns (Althea). ”På anhöriggrupperna har man 

teman vid varje sju tillfällen och sen har man även grupptimmar och de är olika” (Althea).  

Anhörigsamtalen kan kombineras med enskilda samtal och familjesamtal (Althea).  

På Nova får i princip alla komma, de som inte är behöriga har oftast en större problematik och 

får kontakt med exempelvis BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) istället. De individer som får 

kontakt med Nova är tanken att de ska lära sig ta hand om sig själva och lära sig att känna 

igen olika typer av känsloyttringar. Träffarna pågår under en termin och i barn- och 

föräldragrupperna är det tolv tematräffar. Det finns även ungdomsgrupper som är utformade 

på ett snarlikt sätt. Träffarna bygger på att de ska finna trygghet och tillit, för barn är det 

viktigt med förutsägbarhet och hela programmet bygger på rutiner. Nova vill förmedla värme 

och kärlek. Vid varje träff finns det två ledare, barnen ska veta att ledarna under varje träff 

ligger på samma känslomässiga nivå. Ofta kan föräldrarna vara känslomässigt instabila och 

det ska inte ledarna vara, utan barnen ska veta att ledarna alltid är där med en positiv 

inställning och ett glatt humör. Ibland kan det vara svårt för barn att komma hem till sin familj 

som har problem eftersom de inte vet hur deras föräldrar ska vara och kommer bete sig. 

Föräldrar erbjuds att gå parallellt med barnet då gruppträffarna sker. Föräldragrupperna följer 

samma teman som barngrupperna vilket gör att kommunikation dem emellan öppnas upp. De 

krav som finns är att föräldrarna måste godkänna att barnen går på Nova, eftersom det är en 

frivillig organisation (Nova).  

 

Barnperspektivet är viktigt och på förvaltningen pratas det om att tillsätta barnombud. Det är 

lätt att tappa bort barnperspektivet och det är viktigt att hålla det levande. Barnet kan 

glömmas bort om det inte ses på en gång, till exempel om någon vuxen kommer till Althea för 

att få behandling för sitt beroende och det glöms bort att fråga om det finns barn inblandade. 

Annars är det viktigt att försöka få med barnet i planeringen och känna att dens röst blir hörd. 

Personalen bestämmer inte enbart med föräldrarna, vilket resulterar i att de inte kör över 

barnen. Om barn har levt nära någon vuxen som missbrukar är det svårt för barnet att känna 
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tillit till vuxna och det tar lång tid att bygga upp ett förtroende igen för en vuxen vare sig det 

är den egna föräldern eller en ledare. Det finns inget riktigt slut i processen, utan en familj får 

gå så länge de behöver och så länge det känns meningsfullt. På Althea görs inget mot 

föräldrarna vilja, det gäller att göra så att de förstår att de och barnet behöver behandling 

(Althea). ”Ibland kanske det är en obalans i det att man kanske inte kommit lika långt i 

processen, barnet och föräldrarna” (Althea). Om ett barn far illa och föräldrarna inte beaktar 

och gör någonting åt det måste Althea göra en anmälan (Althea).  

 

Nova strävar alltid efter att sätta barnet i främsta rummet och de arbetar alltid utefter ett 

barnperspektiv. Det är viktigt att barnet kommer i fokus och att de barn som kommer till 

träffarna är där för att prata om sig själva och om hur de mår. Många föräldrar tror att deras 

barn pratar illa om dem under träffarna och detta har de som anledning till att de inte låter sina 

barn gå på Nova. I grupperna får barnen ta del av hur andra barn har det och hur de tänker och 

hur de gör i olika situationer, de upplever det jobbiga tillsammans och kan genom det stötta 

varandra och se att det finns andra som har liknande problem. Behovet är stort, men det är 

enbart en liten del av alla barn som far illa som kommer till Nova. De teman som behandlas 

under grupptillfällena är fasta och barnen får inte vara med och påverka dem, ledarna anses 

veta vad barnen behöver. Gruppledarna är flexibla och skulle de märka att det behövs pratas 

mer om en viss sak gör ledarna det. De är där för barnen och föräldrarnas skull och de gör vad 

som är bäst för barnet. Barnet får aldrig känna att de får gå ut med en ledsen känsla, utan de 

ska gå därifrån och vara glada annars har ledarna misslyckats under träffen (Nova). 

 

”Det kan finnas många olika behov i en familj. Så ibland erbjuder man 
ju olika saker till familjemedlemmarna, men vi är ju också måna om 
att göra saker ihop och att det verkligen blir en process som berör alla” 
(Althea).  

 

När en familj kommer till Althea görs först och främst en målsättning som bland annat 

innehåller de mål som strävas efter att uppnå. På första träffen diskuteras det om att ett slags 

bedömningsinstrument ska läggas till för att öka kvaliteten och bredda samtalet, för att inte 

missa någonting. De som jobbar på Althea har en familjeterapiutbildning och en motiverande 

intervjuutbildning, några har även en utbildning i handledning. De samtal som först utförs 

med klienterna är ”egensnickrade” och utgår inte från någon specifik mall, utan behandlarna 

anpassar samtalen. Vanligtvis är det två behandlare med vid samtal och vid behandling av en 

familj. De anställda på Althea får inte träffa yngre barn själva utan föräldrar, det anses inte 
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vara bra och är inte heller tillåtet. De yngre barnen kan få möjlighet att gå på Nova eller BUP 

vilka Althea har ett samarbete med. Det finns även ett bra samarbete med socialförvaltningen. 

Ibland hör en socialsekreterare av sig till dem för att de anser att Althea skulle vara en bra 

insats. Om en skola hör av sig till Althea och det finns barn under arton år involverade har de 

en anmälningsplikt till en socialsekreterare. I sådana fall brukar en socialsekreterare vara med 

på första samtalet och göra en bedömning om en utredning ska börja och journal kan föras 

(Althea). 

 

Ibland finns en påtryckning om att vuxna ska gå till Althea vilket inte alltid är frivilligt. Det 

finns ett maktperspektiv i organisationen på det sättet att klienterna kan känna sig i underläge 

och känna sig dit tvingade. På Althea är de noga att poängtera att det inte endast är den vuxne 

eller föräldern det handlar om, utan om hela familjen. Makt kan vara positivt, men i samtalen 

ska inte makt förekomma (Althea). Den enda makt som förekommer på Nova är den 

anmälningsplikt som finns om ett barn far illa och denna informeras föräldrarna om vid första 

träffen (Nova). 

8.3 Kurator och skolsköterska 

Vi hade en intervju med en skolsköterska på en låg- och mellanstadieskola i Halmstad där det 

för närvarande inte fanns någon kurator. Eleverna vet om att de får komma när de vill om de 

inte mår bra, vill fråga något eller enbart prata. Även föräldrarna kan ringa när som helst. Om 

skolan inte själv kan hantera någonting är det viktigt att slussa vidare barnet och att rätt 

individ får hantera det problem som finns. Skolsköterskan och skolan får vara på sin vakt med 

vad de tar på sig för att inte hamna i kläm. Likt andra organisationer som har kontakt med 

barn har skolan en anmälningsplikt till socialförvaltningen och om det finns misstanke om att 

ett barn far illa. Skolan kan ringa socialförvaltningens jourtelefon för att få råd, alternativet är 

att ringa BUP eller familjemottagningen. Det beror på vad saken gäller (Skolsköterska). 

Intervjun med kuratorn, vilken jobbar på en högstadieskola i Halmstad, men även på låg- och 

mellanstadiet, gjordes därför att kuratorn satt inne med relevant information om barn med 

familjeproblem. Utöver samtal med barn och ungdomar på skolorna jobbar kuratorn med en 

rad olika projekt vilka innefattar elevers välmående. Kuratorn hade en väldigt bra inblick i hur 

olika organisationer fungerar då denne varit verksam inom socialförvaltningen och med barn 

som har olika former av familjeproblematik. Barn kan komma självmant till kuratorn eller 

genom föräldrar och lärare. Om skolan uppmärksammar att ett barn far illa kan kuratorn se 
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om det är någon på skolan som har en bra relation med barnet och använda sig av den på 

något sätt för att få kontakt med barnet (Kurator). 

 

Skolsköterskan har inga regelbundna träffar med socialförvaltningen, utan samarbetet bygger 

på de råd som kan ges över jourtelefonen eller om någon socialsekreterare kontaktar dem vid 

en utredning för information. Skolan har även informationsskyldighet, men de har ingen rätt 

att kräva någonting tillbaka från socialförvaltningen. Vid föräldrarnas tillåtelse kan skolan få 

feedback på hur de har gått för barnet och vilka bistånd som givits. Ofta är det att 

socialförvaltningen inte hinner berätta, utan det ligger på föräldrarna att tala om hur de gått 

om de vill. Det finns ett viktigt samarbete med lärarna på skolan, då mindre barn ofta väljer 

att gå och prata med dem om de inte går till sina föräldrar. Ju äldre barnen blir desto oftare 

väljer de att gå till någon annan för att prata om sina problem. I lagen står det att skolan 

jobbar på uppdrag ifrån föräldrarna och eftersom de oftast är vårdnadshavare har de rätt att få 

information om samtal med barnet. Det gäller dock inte om det rör sig om misshandel och 

sexuella övergrepp, i sådana fall görs en anmälan direkt till socialförvaltningen 

(Skolsköterska). Det räcker med att det finns en misstanke om att ett barn far illa för att göra 

en anmälan till socialförvaltningen. Efter en anmälan är det viktigt att bevara en bra relation 

mellan skolan och socialförvaltningen, men det har visat sig att det är svårt att få ett 

fungerande samarbete. Detta kan bero på att socialsekreterarna är överbelastade och att de inte 

jobbar på relationerna, utan endast har en kort kontakt med familjerna (Kurator). ”Det leder 

också till att familjen också inte hinner bygga upp något förtroende eller tillit och det leder i 

sin tur till att dom oftast tackar nej till fortsatt hjälp och då har man ju inte uppnått det som jag 

tycker är hela syftet med att vi gör en anmälan” (Kurator).  

 

Om ett barn har familjeproblem och någon eller båda föräldrarna till exempel missbrukar 

brukar skolan rekommendera dessa föräldrar att ta kontakt med Althea och/ eller kanske 

Nova, men dessa organisationer kräver att föräldrarna står för sin problematik på något sätt 

och är villiga att få hjälp. Kontakten med de som sköter en utredning är mycket dålig och det 

skulle vara lättare att frigöra sig från sekretessen om socialförvaltningen får föräldrarnas 

tillåtelse. På det viset skulle de få ett bra samarbete och det skulle kunna avlasta 

socialsekreterarna eftersom de kunde använda sig av den relation som redan fanns (Kurator).  
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”Det kan ju vara så att jag har en jättebra relation till barnet och 
barnets föräldrar, men att efter en anmälan kan det bli en relationskris 
där. Jag tycker att om socialförvaltningen gör vad dom ska där så kan 
det hjälpa till att bevara den relationen till skolan, gör dom det så tar 
man sig igenom det här tillsammans och det funkar, men om man 
kapar kontakten och föräldrarna är jättearga på oss får inte barnen 
heller gå hit för de vågar inte det. Så därför kan en utredning på 
socialförvaltningen utmynna i att barnets situation blir sämre än vad 
den var innan, för att barnet inte vågar gå hit” (Kurator). 

 

Barn mår inte alltid bra av att prata med ett flertal människor, utan om skolan har gjort en 

anmälan till socialförvaltningen så förlitar de sig på att de gör sitt jobb och forskar inte vidare 

i ärendet. I vissa fall kan de fråga barnet om hur det har gått, om det finns en bra relation dem 

emellan sedan tidigare. Det är viktigt att alltid tänka på barnets bästa, men ibland kan det vara 

svårt då alla har olika uppfattningar om vad som är till barnets bästa. Då föräldrarna har 

problem hemma kan det vara lätt att glömma bort barnet, det är då viktigt att få föräldrarna att 

tänka till och få dem att sätta sig själva i andra hand. Även om ingen specifik makt finns över 

barnet ska ändå olika regler följas och aspekten att barn är barn är viktigt att tänka på. Oftast 

bestämmer den vuxne över barnet. På den skola med skolsköterskan finns det ingen kurator 

och detta medför att: 

 

”Jag har fått ta på mig lite av en kurators roll när vi inte har någon på 
skolan, men jag tar ju hjälp av andra institutioner i samhället. För är 
det inte relaterat till skolan och barnets utveckling eller att jag inte 
räcker till så lämnar jag över ärendet till familjemottagningen 
exempelvis. Jag gör inte sådant en annan person gör bättre” 
(Skolsköterska).  

 

Det har dock kommit en ny skollag som ska träda i kraft sommaren 2011. Den innebär att det 

ska finnas en kurator på alla skolor, men den säger inte hur mycket tjänsten ska innefatta på 

skolan eller om kuratorn ens behöver befinna sig på skolan. Den nya lagen kan medföra att 

det blir bättre för de anställda då de kan diskutera med varandra kring olika ärenden. Alla kan 

olika saker beroende på yrke och utbildning (Skolsköterska). 

 

Barnets ålder har betydelse för relationen till kuratorn. Om barnen är yngre är det viktigt att 

försöka ha en bra relation till föräldrarna och när de är äldre kan det vara okej att föräldrar 

inte har någon vetskap i att de går till kuratorn. Skulle dock fallet vara så att det handlar om 

sexuella övergrepp eller misshandel måste en anmälan göras och det berättas inte för 

föräldrarna oavsett barnets ålder. Det är en balansgång, många barn mår inte bra av att det 
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finns hemligheter. Ett barn som är äldre, i till exempel tonåren, vet oftast vad som är rätt och 

fel. Yngre barn kanske inte vet det. Mognadsnivån spelar också in. När samtal ska föras med 

barn måste det ske utifrån mognadsnivå och ålder. Det är viktigt att känna av vart barnet 

befinner sig, vad den klarar av och så vidare. I början av ett samtal ska inte ”bomben” släppas 

med en gång, utan prata om andra triviala saker först och sedan närma sig problemet 

successivt (Kurator).  

 

Det bedrivs inte någon form av familjeterapi på skolan. ”Jag kan ha samtal med föräldrarna, 

jag kan försöka hjälpa dom få ihop relationen, jag kan försöka föra barnets talan. […] Men är 

behovet större än så får jag slussa vidare” (Kurator). I skolan finns alla barn och det är skolans 

ansvar att uppmärksamma och se dem. Det är viktigt att bevara alla kontakter med barn på 

skolan, även om det rör sig om vardagliga saker, för det gör att barnet kommer till kuratorn 

med en god bild. Det är viktigt att vara öppen mot barnet och förklara för den om situationen 

är tuff att föräldrarna måste involveras. Hur processen sedan fortgår görs det en enskild 

bedömning av. Det handlar om vilken familj, vilket barn och hur relationer ser ut dem 

emellan. Det är viktigt att försöka få en bra kontakt med föräldrarna och förklara att det känns 

som om de behöver någon form av stöd. Självklart är det viktigt att behålla en föräldrarespekt, 

att inte köra över föräldrarna eftersom det gynnar barnet.  

 

”Det gäller hela tiden med den respekten att det är du som är föräldern, 
du är expert på ditt barn. Jag är bra på andra saker och dom två sakerna 
gemensamt är sådant som gör att det kan bli ett bra resultat. Aldrig 
skriva någon på näsan att det här kan jag bättre, det blir respektlöst” 
(Kurator). 
 

9. Sociologisk analys och tolkning 

I följande kapitel kommer studiens resultat att analyseras. Resultatet kommer att 

sammankopplas med de teorier och begrepp som tidigare tagit upp. Nämligen Jürgen 

Habermas teori om system och livsvärld, Max Webers två teorier om byråkrati och makt samt 

Giddens teori och begrepp om expertsystem, tillit och ontologisk trygghet. Förutom denna 

sammankoppling relaterar vi även analysen till bakgrunden. 
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9.1 Beredning av insatser 

Organisationer gör olika beaktanden när ett barn far illa. De använder sig av olika sorters 

metoder och regler som hjälp. Samhället kan ses likt ett system och det påverkar de individer 

som lever i det. I systemet finns det olika strukturer, familjen är en av dem (Habermas, 1995). 

Det finns en bild av hur en familj ska vara och vissa saker är inte tillåtet enligt den svenska 

lagen. Då ett barn som har familjeproblem far illa görs vissa beaktanden från olika 

organisationer och dessa ska göras utefter barnets bästa. I vissa organisationer, som 

socialförvaltningen, finns det mer fasta mallar och regler som ska följas. Det finns en fast 

struktur i socialförvaltningen om hur bland annat en utredning ska genomföras, det är en 

byråkratisk organisation vilket innebär att de vill uppnå mål genom fasta strukturer (Weber, 

2000). Varje individ och familj är unik och frågan är hur anpassningsbara organisationerna 

egentligen är. Byråkratin med den målinriktade effektiviteten kan sätta krokben för vad som 

kanske egentligen är bäst för barnet och dess familj. Även om det inte finns tillräckligt med 

resurser måste barnets bästa alltid sättas i främsta rummet och inget får vara på barnets 

bekostnad. Socialsekreterare 2 menar att det finns en stor belastning på socialsekreterarna i 

Halmstad och många ”mindre viktiga” fall blir liggande för att koncentrera sig på de ”mer 

viktiga”. Detta kan visa sig vara ett problem eftersom det är lika viktigt att koncentrera på alla 

fall för att det inte ska eskalera i ett större problem. En insats, oberoende storlek, ska vara 

noga planerad, detta kan diskuteras om det verkligen är på det viset då de mindre viktiga 

fallen blir liggande. Socialförvaltningen är byråkratisk och vill effektivisera arbetet, men när 

det finns många fall att utreda blir det inte effektivt då vissa ärenden inte prioriteras i samma 

grad. De barn vars fall anses som mindre viktiga mår kanske lika dåligt som de barn i de fall 

som anses som mer viktiga. Det finns ingen förutbestämd mall på hur dåligt ett barn mår, utan 

det är olika från fall till fall. Det är viktigt att prioritera alla fall där barn far illa. 

 

Den utredningstriangel som socialförvaltningen använder sig av och hur den följs beror på 

vilken socialsekreterare det är som gör utredningen. Triangeln kan ses på olika sätt och det 

varierar hur djupgående socialsekreterarna går in i varje ämne, detta menar socialsekreterare 

1. Frågan är om barnet anpassas efter mallen eller om mallen anpassas efter barnet? Systemet 

har kommit att dominera över livsvärlden och därmed dominerar de fasta strukturerna i 

samhället över flexibiliteten vilket egentligen borde styra i högre grad. Utifrån livsvärlden lär 

vi oss hantera situationer genom de olika komponenterna, som kultur, samhälle och 

personlighet (Habermas, 1995). Dessa borde ha en större påverkan i utredningarna och i de 
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beaktanden som görs för att synen på situationen ska bli till en helhetsbild. För att det ska vara 

till barnets bästa borde system och livsvärld påverka samhället och därmed organisationerna i 

lika stor grad, inte att systemen, likt organisationerna, ska ha övertaget och att familjerna 

därför inte har lika mycket att säga till om. För att det ska bli till allas bästa i en familj måste 

alla berörda parter både se från ett inifrån- och utifrånperspektiv för att få en helhetsbild och 

genom det se och lösa problemet. Socialrådgivaren poängterade just att familjen består av 

flera individer och det är viktigt att se till helheten. 

 

De beaktanden som görs ser annorlunda ut i skolan än vad de exempelvis gör hos 

socialförvaltningen. Det bedrivs ingen familjeterapi i skolan, utan mer ”vanliga” hjälpande 

samtal och om behovet är större än vad skolan kan handskas med slussas barn och familjer 

vidare. Skolan är inte lika byråkratisk, även om det finns vissa regler och lagar att följa, som 

exempelvis anmälningsplikten till socialförvaltningen om de ser att ett barn far illa. En 

kurator är relativt fri i sitt arbete och behöver inte följa vissa mallar, utan handlar efter eget 

tycke. Detta gör att en kurator är mycket flexibel i sitt arbete. Barnperspektivet kommer i 

fokus då en kurator kan anpassa sig helt efter barnet. Även en skolsköterska kan anpassa sig 

efter barnet, men har inte samma arbetsuppgift som en kurator och handlar därmed på ett 

annat sätt när ett barn far illa och behöver hjälp. All personal har olika arbetsuppgifter och 

kompetenser vilket både kuratorn och skolsköterskan påpekade. På flera skolor i Halmstad 

saknas det en kurator och detta är inte sett utifrån ett barnperspektiv, då det inte läggs vikt vid 

vad barnet behöver. En byråkrati ska ha en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter, men på vissa 

skolor i Halmstad där en kurator prioriterats bort leder det till ett ineffektivt arbete. Det är 

oförståeligt hur en skola kan prioritera bort en så pass viktig aspekt, som en kurator är, då alla 

organisationer belyser hur viktigt det är att se till barnets bästa. Skolan är en struktur i ett 

system och olika styrningsmedel som pengar har en viktig inverkan. Istället för att bara se till 

de olika styrningsmedlen är det viktigt med personliga möten och hur personalen på en skola 

förstår och tolkar de barn som befinner sig där. Det är med andra ord viktigt att samhället inte 

endast styrs efter systemet, utan även att se samhället ur begreppet livsvärld. De beaktanden 

som borde göras för barn som har familjeproblem, men även andra problem, försummas då en 

kurator inte finns tillgänglig. Det kan vara svårt för ett litet barn att förstå att den har ett 

problem och även för annan personal som inte har den utbildning och kompetens för att 

avgöra om ett barn far illa och behöver hjälp.  

 



 34 

I många insatser som görs måste hela familjen involveras för att det ska bli till allas bästa och 

det är viktigt att föräldrarna inser att deras barn och de själva behöver hjälp. Föräldrarna 

måste förstå sitt eller sina barn sett ur deras perspektiv, med andra ord, ur ett barnperspektiv. I 

livsvärlden handlar det just om att förstå och tolka saker i det kommunikativa handlandet med 

hjälp av de olika komponenterna (Habermas, 1995). Det går inte att enbart se familjen utifrån 

ett system, det handlar om att se helheten och alla berörda delar. Om vi ska se till barnets 

bästa kan vi därför inte enbart fokusera på barnet, utan måste även se på helheten och på det 

som påverkar barnet runtomkring. Vikten måste ligga i att hela familjesystemet ska fungera 

för att barnets välmående och det ska bli till det bästa. Socialrådgivaren menar att det inte 

alltid är till barnets bästa att jobba med barnet, utan istället att jobba med omgivningen runt 

barnet. Det är också viktigt att inte enbart peka ut en syndabock. Föräldrarna har en stor roll i 

barnets liv och påverkar barnet mycket. I vissa involverande organisationer, som exempelvis 

Althea, är det viktigt att hålla barnperspektivet levande och inte tappa bort det. Om en vuxen 

söker vård, är inne i en utredning eller behandling måste organisationen uppmärksamma om 

det finns ett barn med i bilden. Vid beaktande är det noga att inte bara se utifrån byråkratins 

regler, utan gå utanför mallen och belysa det som finns runtomkring problemet, inte enbart det 

uppenbara. Kreativitet och flexibilitet borde stå i centrum vilket hade gynnat de involverande 

organisationer i de beaktanden som görs för barnets bästa. Nova har fasta mallar de följer i 

samtalsgrupperna, de är både byråkratiska och delvis flexibla. Det finns som sagt ett tema och 

en struktur som ska följas, men de är flexibla på det sätt att de kan anpassa sig efter barnet och 

dens vilja i själva utformningen av temat. De flesta involverade organisationer ansågs sig veta 

vad barnets bästa var och de är styrda av det system som finns i samhället där 

organisationerna är överordnade samhället och genom det har en stor makt. Med det menas att 

organisationerna styr över individerna i familjerna och bestämmer vad som är bäst för dem. 

Nova menade att de inte hade någon makt över barn och familjer, men de ansågs sig ändå veta 

vad barn behöver. De har med andra ord en indirekt makt som de själva inte utger sig för att 

ha. 

9.2 Samarbete mellan involverade organisationer 

När det finns vissa strukturer och byråkratiska regler som ska följas kan det medföra att 

organisationer inte ser utanför ramen. I flera fall visade det sig att samarbetet mellan skola 

och socialförvaltning inte var bra. Om en anmälan gjorts och en utredning startat blev det lätt 

att kontakten mellan familj och skola kapades, vilket kan leda till att ett barns situation 

försämras. Det menade kuratorn därför att föräldrarna kan bli arga på skolan och relationen 
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försämras till skolan. Det kan medföra att barnet inte får gå till kuratorn och få den hjälp den 

behöver. Skulle ett barn behöva något som finns utanför mallen, som att bevara kontakten 

med skolan, uppmärksammas det möjligen inte på grund av de regler och mallar som ska 

följas. Socialförvaltningen har redan en hög belastning och relationerna försummas vilket 

kuratorn betonar. Organisationers samarbete är viktigt för att det ska bli till det bästa för 

barnet och finna en förståelse i vad det är som händer.  

 

Den byråkratiska delen kan ibland ta lite överhand vad gäller socialförvaltningen. Deras mål 

att hinna med alla fall kräver en stor arbetsbörda och ett högt tempo och det kanske inte alltid 

finns någon vidare eftertanke när ett beslut har slagits fast. När ett fall är avslutat finns det 

ingen uppföljning eller liknande och i flera fall skulle det vara till barnets bästa att bevara den 

kontakt och den trygghet de skapat sedan tidigare. Det är viktigt att organisationerna inte 

enbart tänker och fokuserar på den kontakt de har just nu, utan även tänker i ett 

framtidsperspektiv. Kuratorn menar att socialsekreterarna inte jobbar på relationen till barn 

och familjer och enbart har en kort kontakt. Detta leder till att det möjligtvis inte skapas någon 

tillit dem emellan och familjen motsäger sig fortsatt hjälp. Det finns många organisationer 

som har ett samarbete, men det skulle kunna utvecklas till att bli fler och bättre. Om skolan 

fick vara mer involverad och informerad kunde sedan barnet fortsätta gå hos en kurator och 

bearbeta sina problem och upplevelser. På det sättet kunde det snabbt uppmärksammas om det 

skedde en försämring igen för barnet. Om socialförvaltningen tar sig tid till att försöka få ett 

samarbete med skolan skulle det antagligen se annorlunda ut. De hade kunnat hjälpa varandra 

mer i stundande och framtida fall. De hade kunnat bygga på en tillit och en trygghet till 

varandra som skulle ge resultat i den formen att de litade mer på varandra och delade med sig 

av sina kunskaper. Den livsvärld individer lever i handlar om att förstå varandra och hur de 

med sina insikter och upplevelser förstår saker i samhället och hur de påverkar det. 

Livsvärlden handlar om att få ett samförstånd i det kommunikativa handlandet (Habermas, 

1995), i detta fall samarbetet, och det är viktigt att eftersträva för att det ska bli till barnets 

bästa. I systemet är pengar en viktig del och när språket och kommunikationen försvinner till 

förmån för pengarna visar det att synsättet har ändrats. Systemen tar över livsvärlden 

(Habermas, 1995). Fenomenet syns tydligt när socialförvaltningen bortprioriterar samarbetet 

på grund av att de inte har tid och för lite resurser. Hade mer pengar funnits i systemet hade 

socialförvaltningen kunnat anställa fler personer vilket även socialsekreterare 1 framhöll och 

det skulle i sin tur troligen skapa ett bättre samarbete, även vad gäller förebyggande insatser. 
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Byråkratin med sitt målrationella handlande skulle kunna utvecklas till något bättre om det 

fanns regler om att lägga vikt vid att eftersträva ett bättre samarbete.  

9.3 Maktperspektiv 

Makt är något som existerar när de involverande organisationerna gör olika beaktanden av 

barn som har familjeproblem och dess familj. De flesta organisationer anser sig inte ha någon 

makt över familjer och barn. Det visar sig ändå att det finns en slags makt, vilket är något som 

är svårt att komma ifrån. När det handlar om barn som far illa och familjen får kontakt med en 

eller några organisationer kan familjen hamna i ett underläge vare sig de vill eller inte, de 

känner av den expertis som individen i organisationen har. Detta underläge som känns av kan 

vara fallet när en utredning startar. Det är flera personer från olika organisationer som får en 

inblick i deras liv och det är en utsatt situation som de flesta familjer inte känner sig bekväma 

i. För att inte stöta bort familjen och barnet är det viktigt att visa respekt och förståelse och 

inte använda sig av makt. Familjerna ska inte känna att de är i ett underläge. De ska känna att 

de blir förstådda och att de själva kan påverka sin situation. Kuratorn betonar att respekt är 

viktigt och att aldrig visa eller säga något som tyder på ett övertag och inte köra över någon. 

Flera organisationer kan anses ha rätt att bestämma över andra (Weber, 2000), men det blir 

inte till barnets bästa om de utnyttjar makten på fel sätt. Organisationerna måste visa på 

förståelse och komma med förslag på hur familjers och barns tillvaro kan förändras till 

barnets bästa. Även om förslagen inte ses som en makt utåt sett, kan vissa uppleva det som 

det. Det finns en press på en familj att göra som organisationerna vill och säger för att de inte 

ska mista sina barn till socialförvaltningen. De involverande organisationerna anser sig göra 

det i samförstånd med föräldrarna, men då de anses ha de ”rätta” svaren blir det likt en makt 

och familjen kan uppleva att de kommer i underläge.  

 

Klienterna, alltså barnen och familjerna, kan påverka utformningen i olika behandlingar och 

utredningar, men i flera organisationer finns det en fast struktur och olika mallar som måste 

följas och med det följer även makt. Makt behöver inte alltid vara negativ, barn som far illa är 

beroende av vuxna och det ska finnas en makt som säger att det här är inte rätt. Föräldrarna 

har makten över barnet och det är de som påverkar hur barnets förutsättningar ska se ut. 

Althea understryker att det är viktigt att organisationerna har ett barnperspektiv och att de inte 

glömmer bort ett barn som inte syns direkt i första skedet i kontakten med en organisation. 

Organisationerna har makten att uppmärksamma och hjälpa barn som far illa och det är viktigt 

att ta vara på just den makten och bygga på en tillit. Det är lätt att föräldrarna kommer i fokus 
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då det ofta är deras livsstil som ska förändras, men det är samtidigt barnets framtid som står 

på spel.  

 

I de olika strukturerna i systemet finns det styrningsmedel som makt och det har fått en stor 

påverkan i samhället (Habermas, 1995). Organisationer är olika strukturer där makt har en 

avgörande roll. Individerna ser upp till organisationerna, speciellt socialförvaltningen, och när 

de kommer in på behandling eller vid en utredning kan de känna av den indirekta makt som 

finns men inte sägs synas utåt sätt. Det är inget personalen pratar om eller utger sig för att ha, 

utan makten skapas av det system som finns och styr över individerna, de måste veta vilken 

makt de har och hantera den rätt, på ett positivt sätt. Det kan vara att motivera familjen, visa 

en ny väg och ge dem förslag på förändringar i deras liv. ”Det gäller hela tiden med den 

respekten att det är du som är föräldern, du är expert på ditt barn. Jag är bra på andra saker 

och dom två saker gemensamt är sådant som gör att det kan bli ett bra resultat. Aldrig skriva 

någon på näsan att det här kan jag bättre, det blir respektlöst” (Kurator). Makt kan handla om 

att ha olika sociala positioner (Weber, 2000), personal på socialförvaltningen kan ha en högre 

position än klienterna och det är likt ett maktövertag. Makten, både den direkta och indirekta, 

kan visa sig negativ för barnet då föräldrarna motsäger sig och inte vill ta emot den hjälp de 

kan få från de olika organisationerna. Barnet hamnar på detta vis i kläm och familjen får inte 

den hjälp de behöver. Barnets behov kommer med andra ord inte i främsta rummet, det är 

därför viktigare att påvisa medkänsla och respekt än att visa på makt och att de i 

organisationerna har en högre position. 

 

I och med att de flesta organisationerna är byråkratiska och därmed rationella i sitt handlande 

(Weber, 2000) har de en slags makt. De regler och procedurer som ska följas för att nå målen 

är något som påverkar familjerna och barnet. Familjerna kan inte påverka tempot på 

exempelvis en utredning och vad som ska ingå i den. Utan det finns redan fasta mallar och 

regler som måste följas och familjen kan på detta vis bli i ett maktunderläge. Barnets bästa 

kan försummas då en utredning tar lång tid. Familjen kan känna sig i underläge och det kan 

skapa mer problem i familjen än innan. De kan inte påverka tempot då det ligger på den eller 

de socialsekreterare som har hand om fallet. Det bästa för barn som far illa, i både ”mindre” 

och ”mer” viktiga fall, är att utredningarna prioriteras i första hand för att inte problemen ska 

eskalera . Det byråkratiska med att utredningarna ska gå snabbt och effektivt är positivt, men 

utredningarna måste ändå bli noga genomförda och det kan bli ett problem då detta krockar 

och de istället försummas. 
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9.4 Tillit och samspel 

Tillit är inte något individen har utan det är något den skapar till andra. Tillit uppkommer när 

individer känner ett förtroende till en individs eller ett systems pålitlighet (Giddens, 1996). De 

beaktanden som görs av de involverande organisationerna är högst relevanta. 

Organisationerna kan ses som expertsystem där personalen har en professionell expertis 

(Giddens, 1996) och barn och familjer måste sätta sin tillit till organisationerna när de 

befinner sig i dem. Organisationerna ska fokusera på att skapa tillit och samspel med barnet 

och dess familj för att det ska bli en gynnsam utveckling. Familjerna bör kunna lita till 

organisationerna, likaväl som att organisationerna bör lita till familjerna. Här kan det dock 

uppkomma en ojämnhet då organisationerna är experter och som sådana anse sig kunna veta 

bättre. Genom den expertis personalen har kan de utöva makt och detta kan bli till risk då 

tilliten kan försämras.  

 

I livsvärlden bygger den kommunikativa handlingen på samförstånd och förståelse 

(Habermas, 1995) och detta måste personal i organisationerna ta hänsyn till för att det ska bli 

ett bra samarbete och utveckling, både till och i familjen. Komponenter likt kultur, samhälle 

och personlighet ses som olika tolkningsresurser i livsvärlden (Habermas, 1995). Om dessa 

inte stämmer överens med en familj kan det medföra att de inte har en lika bra förståelse 

mellan familj och organisation. Det bästa för barnet vore i sådana fall att få kontakt med en ny 

personal i organisationen och skapa en bättre tillit och samspel med den. Det är viktigt med 

samförstånd mellan klient och personal. Finns inte det skulle föräldrarna möjligtvis inte 

motiveras till en förändring, utan känna sig missförstådda och i underläge. Om detta skulle 

ske blir det inte till barnets bästa och det är därför viktigt att samarbetet mellan familj och 

organisation fungerar. Socialrådgivaren understryker att det är viktigt med ett samspel mellan 

personal och klienter. Personalen ska vara ödmjuk och skapa en slags allians till barn och 

familj. Allt bygger på tillit, annars är det svårt att få till en förändring. Det är centralt att det 

finns en ömsesidig trygghet från både personal och klienter. Trygghet uppkommer genom att 

man litar på andra (Giddens, 1996). 

 

Barn skapar tidigt en tillit till sina föräldrar och om ett barn far illa i hemmet menar Althea att 

det kan leda till att det är svårt för barnet att känna tillit och att den tappar förtroende till 

föräldrarna och till andra vuxna. För att känna en ontologisk trygghet måste barn finna en 

pålitlighet till andra individer och ting (Giddens, 1996). De barn som har familjeproblem och 
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far illa känner möjligtvis inte pålitlighet och därmed en otrygghet. Ett yngre barn vet ofta inte 

vad som är rätt och fel och därför upplevs allt som händer och sker under uppväxttiden som 

rätt och normalt, även om så inte är fallet. När ett sådant barn kommer i kontakt med en 

organisation som försöker göra det bästa för barnet är det viktigt att få en tillit för att barnet 

ska lita på personalen i organisationen. Det är viktigt att barnet inte slussas mellan flera olika 

individer både inom och mellan organisationer. Både barn och familjer kan känna en 

ontologisk otrygghet då deras liv har rubbats och den sociala miljön inte är konstant. De vet 

inte vad som kommer att ske och så vidare. Organisationernas samarbete påverkar barnet och 

det är viktigt att bevara och ha ett samarbete för att barnet ska känna en trygghet och få en 

tillit, därmed kan de snabbare öppna sig för en person och prata om problemen. Barnet ska 

veta att den inte behöver slussas vidare och öppna upp sig för ännu en individ och med den 

påföljden av att utredningen tar längre tid. Socialsekreterare 1 framhäver att det kan vara svårt 

att skapa en tillit då barn och familjer möter flera olika individer i en process. Att arbeta med 

de kontakter som redan finns för barnet är till fördel, det är till det bästa och utredningen 

skulle om möjligtvis gå ännu smidigare.  

 

Byråkratin med sina rationella handlingar hade gynnats om tillit och samspel var i fokus 

mellan barnet och organisationerna. I flera fall behöver processen ta lång tid för att barnet ska 

förstå och bearbeta vad som hänt och händer. Kuratorn menar att det är viktigt att känna och 

förstå vad barnet klarar av och vad den befinner sig. Personalen ska närma sig problemet 

successivt och prata om triviala saker först. Tillit måste byggas successivt och det måste vara 

på barnets villkor för att det ska ge resultat. För att barnet ska känna en trygghet måste den 

känna en pålitlighet till personalen i organisationerna och det är antagligen störst chans genom 

att tilliten byggs successivt. Organisationerna måste sätta sig in i barnets och familjens 

situation. Barnet känner i vissa fall en tillit till föräldrarna och när personalen med sin expertis 

ser och informerar barnet om problemet kan barnet få svårt att hantera känslorna och 

situationen. Detta är någonting Nova arbetar med och de har insett hur viktigt det är att 

bearbeta känslor vid ett problem. Personal i organisationer måste tydligt men bestämt berätta 

för barnet att något inte stämmer och det som sker inte är tillåtet för dess välbefinnande. 

Barnet kan ha en helt annan syn på livsvärlden utifrån vad exempelvis andra barn kan ha. De 

förstår saker i samhället genom de insikter och upplevelser de har, socialrådgivaren menar att 

alla individer har olika sanningar. Organisationerna lägger vikt i barnets förståelse i 

utredningar och behandlingar då de ser till barnets bästa genom barnperspektivet. 
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De beaktanden som görs av organisationen måste bygga både på tillit och samspel för barnet 

och familjen för att det ska kunna ske en förändring. En insats bereds och grundar sig på den 

tillit som skapats och på de beaktanden som involverande organisationer har gjort. Utredaren 

kan med hjälp av tillit och samspel förstå vad som krävs för att barnet ska få bästa tänkbara 

liv genom sin professionella expertis. Om vi analyserar samhället utifrån begreppet system 

kan ett beslut inte enbart bygga på de styrningsmedel som finns i strukturerna. Det måste även 

bygga på den personliga kontakten och på våra emotioner, vi måste med andra ord även 

analysera samhället utifrån begreppet livsvärld. Det kan vara svårt att göra ett beaktande 

genom att bara se till de regler som finns, det krävs även en moralisk och personlig 

övertygelse. Inte enbart följa de mallar socialförvaltningen följer om de nu inte är anpassade 

på det viset att det verkligen finns en mall för varje fall. 

10. Reflektioner 

De organisationer som finns i Halmstad försöker jobba utifrån barnets bästa och det är något 

som speglas i deras arbete då de ständigt försöker ha ett barnperspektiv. Att det sedan går att 

utveckla och förbättra är viktigt att ha i beaktande. Organisationerna måste se över vad det är 

de prioriterar och lägga vikt vid detta. De styrningsmedel som finns, som pengar, påverkar 

förutsättningarna i organisationerna och det är viktigt att göra rätt val för att se till att de 

beaktanden som görs är till barnets bästa, att de blir adekvata. Genom vår studie har vi 

kommit fram till att samarbetet är en stor del och påverkar både barn, familj och 

organisationen i stort. Samarbetet är avgörande för att de beaktanden som görs ska bli 

adekvata för barnet och dess familj och för att det ska ske smidigt. Det är även en viktig del i 

det förebyggande syftet, vilket alla organisationer borde lägga större vikt vid och ta hand om 

problemen innan de eskalerar. Det är till fördel att göra processen för barnet så smidig som 

möjligt och bygga på de kontakter barnet redan har till någon vuxen, exempelvis till kuratorn 

eller en lärare. Tillit och samspel ska vara två byggstenar vilket de involverande 

organisationerna borde arbeta utifrån. Organisationerna ska se till helheten och förstå alla 

delars påverkan. Ingen kan göra någon annans arbete och det handlar om att utnyttja 

varandras resurser.  

 

Föräldrarna är förutsättningen för att barnet ska få ett bra liv och det är därför av största vikt 

att motivera föräldrarna och se möjligheterna de kan skapa för sina barn. Hänsyn ska alltid tas 

till barnet, men det betyder inte att barnet ska få sin vilja igenom eller att allt bara ska ske 

utifrån barnets bästa, utan hela familjen ska ses som ett system och det bästa ska göras för alla 
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parter. Detta kan vara att arbeta med föräldrarna istället för barnet. Det måste till ett 

samförstånd i det kommunikativa handlandet för att barnet ska få ett liv med goda 

förutsättningar.  

 

För att det ska bli till barnets bästa borde organisationerna göra uppföljningar av avslutade fall 

och vidareutveckla det samarbete som finns och skapa nya kontakter. Vid uppföljningar kan 

organisationerna se om de beaktanden de har gjort varit till barnets bästa och ha fokus på 

familjens känslor och upplevelser. På så sätt fångas familjer upp där det inte skett en 

förbättring. Det kanske har blivit bättre, men inte helt bra, och dessa familjer kan behöva 

fortsatt hjälp. Om de utvecklar det samarbete som finns och skapar nya kontakter ger det nya 

förutsättningar. De kan få flera organisationers perspektiv och kunskaper, de kan utnyttja 

varandras förmågor. Att bygga på de kontakter som redan finns är till barnets fördel. Om ett 

barn redan har en bra kontakt, med exempelvis en kurator, kan kuratorn förslagsvis vara med 

under en utredning vilket skulle underlätta för barnet och samtidigt vara ett moraliskt stöd så 

att barnet känner en större trygghet. Socialförvaltningen borde fokusera på att få föräldrarnas 

medgivande för att informera skolan om utredningen. Det skulle underlätta för båda 

organisationerna och speciellt för barnet. Skolan skulle veta hur situationen såg ut för barnet 

och därmed kunna stötta och ta mer hänsyn till det.  

 

För att få ett bredare och djupare perspektiv till vår studie hade det varit av största vikt att ha 

kunnat ta del av ett specifikt fall och följa ett barn och dess familj som har familjeproblem.  

Genom en sådan undersökning hade denna problematik kunnat utvecklas och fördjupas. Det 

hade även varit intressant och givande att vara med på en samtalsträff med en barngrupp på 

Nova och kunna följa någon familj på Althea eller liknande. Det hade gett en större inblick i 

hur organisationerna gör sina beaktanden och för att behålla barnet i fokus och därmed se om 

insatserna blir adekvata. Genom intervjuer med familjer hade vi även kunnat få barnets och 

föräldrarnas perspektiv. Men med hänsyn till sekretess, tid och prioritet var det inte möjligt. 

Det finns flera olika sätt och forska vidare i detta ämne och det är viktigt att belysa det även ur 

andra perspektiv. Barn som har familjeproblem är i en utsatt situation och det är viktigt att de 

beaktanden som görs blir adekvata. Alla barn är värdefulla individer och alla i samhället 

måste ta sitt ansvar för att barnet ska känna sig värdefullt. 
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Intervjuguide - Socialförvaltningen 
 
Intervjufrågor: 
 

- Berätta om dig själv och vad du jobbar med. 
 

- Berätta om organisationen i stort. 
 

- Vilka insatser gör ni för barn med familjeproblem och hur ser de ut? Berätta om de 
vanligaste. 

 
- Vilken kontakt har ni med Althea och Nova? Och även kuratorer och skolsystrar? 

 
- Har ni någon speciell utbildning när ni arbetar med barn? Ex. samtalsmetodik. 

 
- Hur kommer barnen i kontakt med er? 

 
- Hur går ni tillväga när insatserna bereds? 

 
- Utgår ni ifrån olika ”mallar” under en utredning eller hur går ni tillväga? 

 
- Följer ni vissa regler i organisationen?  

 
- Vilket utrymme får barnen i processen och hur mycket får de påverka själva?  

 
- På vilket sätt är barnen delaktiga? Är deras röst viktig? 

 
- Vad betyder etik och moral för er? Och hur mycket spelar det in i er verksamhet? 

 
- Tar ni mer hänsyn till barnen i vissa fall än andra beroende på barnens problem?  

 
- På vilket sätt spelar barnets ålder in i utredningarna? 

 
- Hur ni ser ni på barn med familjeproblem – som individer eller kategoriserar ni in dem 

i olika ”fack” utefter deras problem? 
 

- I FN:s barnkonvention står det att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet, hur tycker ni att det speglas i er organisation? 

 
- Hur lång tid tar det från att problemet upptäcks till att det blir en åtgärd? 

 
- Ser ni till barnens behov i fråga hur länge åtgärderna pågår? 

 
- Har pengarna en viktig roll i processerna? 

 
- Är det något mer ni vill ta upp? 

 
 
 

Bilaga 1 
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Intervjuguide – Althea och Nova  
 
Intervjufrågor: 
 

- Berätta om dig själv och vad du jobbar med. 
 

- Berätta om organisationen i stort. 
 

- Hur kommer barnen i kontakt med er? Mest frivilligt eller genom socialen? 
 

- Vilka insatser gör ni för barn med familjeproblem och hur ser de ut? 
 

- Hur går ni tillväga när insatserna bereds? Utgår ni ifrån olika ”mallar” under en 
utredning? 

 
- Följer ni vissa regler i organisationen?  

 
- Vad betyder etik och moral för er? Och hur mycket spelar det in i er verksamhet? 

 
- Har ni någon speciell utbildning när ni arbetar med barn? Ex. samtalsmetodik. 

 
- Vilket samarbete har ni med socialen och skolor? 

 
- Vilket utrymme får barnen i processen och hur mycket får de påverka själva?  

 
- Tar ni mer hänsyn till barnen i vissa fall än andra beroende på barnens problem?  

 
- På vilket sätt spelar barnets ålder in i processen? 

 
- Hur ser ni på barn med familjeproblem – som individer eller kategoriserar ni in dem i 

olika ”fack” utefter deras problem? 
 

- I FN:s barnkonvention står det att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet, hur tycker ni att det speglas i er organisation? 

 
- Får barnet medverka i behandlingen så länge den behöver det eller är det tidsbestämt? 

 
- Ser ni till barnens bästa i fråga hur länge insatserna pågår? 

 
- Har pengarna en viktig roll i processerna? 

 
- Är det något mer ni vill ta upp? 

Bilaga 2 
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Intervjuguide – Kurator och skolsköterska 
 
Intervjufrågor: 
 

- Berätta om dig själv och vad du jobbar med. 
  

- Hur kommer barn med familjeproblem i kontakt med er? Är det barnen själva som 
kommer, gör andra en anmälan eller tar du initiativ? 

 
- Hur går ni tillväga när ni har insett att ett barn far illa? 

 
- Vilka insatser gör ni själva? 

 
- Utgår ni ifrån olika ”mallar” i processen? Gör ni alltid på ett visst sätt eller är det olika 

beroende på barnet? 
 

- Följer ni vissa regler?  
 

- Vad betyder etik och moral för er? Och hur mycket spelar det in i er verksamhet? 
 

- Har ni någon speciell utbildning när ni arbetar med barn? Ex. samtalsmetodik. 
 

- Vilket samarbete har ni med socialen och andra organisationer, som Althea och Nova? 
 

- Vilken kontakt har ni med skolsystern på skolan? 
 

- Hur mycket får barnen påverka själva?  
 

- Hur tar du hänsyn till barnen? 
 

- Tar ni mer hänsyn till barnen i vissa fall än andra beroende på barnens problem?  
 

- På vilket sätt spelar barnets ålder in i processen? 
 

- Hur ser ni på barn med familjeproblem – som individer eller kategoriserar ni in dem i 
olika ”fack” utefter deras problem? 

 
- I FN:s barnkonvention står det att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa 

komma i främsta rummet, hur tycker ni att det speglas i er organisation? 
 

- Spelar pengarna in i processen? 
 

- Är det något mer ni vill ta upp? 
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