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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares uppfattning om och 
klienters upplevelse av en hjälp- och stödverksamhet riktad till utsatta barn. Intentionen med 
studien var dessutom att undersöka vilka förslag dessa har på framtida förändringar av 
verksamheten.  
Metod: Tre personliga intervjuer med två målgrupper genomfördes. Målgrupp 1 var klienter 
som tidigare deltagit i insatser hos hjälp- och stödverksamheten och målgrupp 2 var 
socialsekreterare med minst fem års erfarenhet inom det sociala yrkesområdet.  
Resultat: Resultatet visade en samstämmighet mellan målgrupperna, gällande 
stödverksamhetens positiva effekter gentemot utsatta barn. De mest framträdande positiva 
effekterna var att barnet gavs kunskap om sin omkringliggande problematik och en insikt i att 
de inte är ensamma i sin livssituation. De aspekter där de två målgrupperna hade olika syn på 
denna form av insats var huruvida insatsen är lämplig och tillräcklig för alla utsatta barn. En 
framtidsvision som framkom var att båda grupperna ansåg att ett införande av ett personligt 
ombud skulle vara positivt för utsatta barn. 
Slutsats: Den slutsats som framkommit under denna studie är att hjälp- och stödverksamheten 
är en betydelsefull insats utifrån ett barnperspektiv, men att det inte är en åtgärd som kan ses 
som en slutlig lösning av ett problem. Således bör denna insats kombineras med fler insatser 
som rör familjeproblematiken från andra synvinklar, för att på så sätt nå ett helhetsperspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: hjälp- och stödverksamhet, utsatta barn, gruppverksamhet 
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Abstract 
Objective: The objective with this study was to describe social welfare sekretaries opinion of 
and former clients experience of one help and support programme for vulnerable children. An 
additional intention was to examine the informants’ suggestions of future changes of the 
programme. 
Method: Three personal interviews were made with two interview groups. Interview group 1 
was former clients of the help and support programme and interview group 2 was social 
welfare secretaries with at least five years of experience in the profession of social work. 
Results: The result of the study shows consensus between the interview groups according to 
the positive outcomes of the programme for the vulnerable children. The most appearing 
positive effects were that the children were given knowledge of the problems in their families 
and an insight in the fact that they are not alone in their situation. The aspects where the 
interview groups had different points of view concerning this form of effort were whether this 
contribution is suitable or enough for all the vulnerable children. One future vision that came 
through was that both groups considered that it would be positive for the vulnerable children 
to introduce a personal representative for their cause.  
Conclusion: The conclusion of this study was that this form of help and support programme 
is an important contribution from the children’s perspective, but not a final solution of a 
problem. Therefore, this contribution should be combined with more efforts that involve the 
problems in the family from other points of view, to reach a perspective of entirety. 
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Förord 
Inspirationen till att genomföra denna studie har väckts utifrån de studiebesök och projekt 
som vi har genomfört under vårt sista studieår inom socionomprogrammet. Under 
arbetsprocessen har vår handledare Eva Boman utgjort en stor tillgång, då hon ständigt funnits 
tillgänglig för att besvara våra frågor och funderingar. Vi vill rikta ett stort tack till dig för din 
vägledning och dina goda råd.  
 
Vi vill även rikta ett tack till de professionella inom hjälp- och stödverksamheten för assistans 
gällande rekrytering av informanter. Sist men inte minst vill vi visa vår stora tacksamhet till 
våra informanter, vilka tog sig tid till att besvara våra frågor och därmed gav oss möjligheten 
att genomföra denna studie. 
 
 
 
 

”Det krävs en by för att ta hand om ett barn.” 
                                        Afrikanskt talesätt 
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie samt dess syfte och 
frågeställningar. Vidare redovisas avgränsningar i studien, definitioner av använda begrepp 
samt en kort beskrivning av den hjälp och stödverksamhet studien behandlar.  

1.1 Bakgrund 
Det finns inga säkerställda uppgifter på hur många barn som lever i en utsatt situation i 
Sverige idag. Karlsson (2007) uppger att antalet barn som växer upp med missbruk i familjen 
beräknas vara ca 200 000. Enligt Socialstyrelsens beräkningar uppskattas antalet barn som 
årligen upplever våld inom familjen till ca 190 000 (Socialstyrelsen, 2002). Vidare uppger 
Renberg (2007) att närmare hälften av alla individer som kommer i kontakt med 
vuxenpsykiatrin har minderåriga barn, medan Socialstyrelsen (2004) uppger detta antal till 
mellan en femtedel och en tredjedel. Således är antalet utsatta barn i dagens samhälle mycket 
stort, även om vi beräknar att ett antal av ovanstående barn kvalificerar sig för fler än en av 
ovanstående kategorier vid samma tillfälle – då exempelvis alkoholintag ofta kan vara 
förknippat med våldshandlingar inom familjen (Hydén, 2001). Socialstyrelsen (2004) påvisar 
att risken för att bruka våld även kan vara högre om en förälder lider av psykisk sjukdom. 
 
Mortensen (1994) beskriver att barn som har utsatts för stora påfrestningar i sin hemmiljö, 
vilket bland annat inkluderar förälders missbruk, våld och/eller psykisk sjukdom hos förälder, 
uppvisar en större förekomst av problem såsom ångest, dålig självbild, beteenderubbningar, 
skolproblem, utåtagerande beteende, depression och sömnproblem. Vidare löper dessa barn en 
större risk än andra för att utveckla ett eget missbruk eller utföra kriminella gärningar. Detta 
samstämmer även med resultaten i Christoffersen Nygaards och Soothills (2003) studie, vars 
resultat påvisar att barn som växt upp med alkoholmissbrukande föräldrar och de 
konsekvenser som detta innebär för familjelivet, kan drabbas av långsiktiga följder av detta, 
såsom ett självdestruktivt beteende. Mortensen (1994) menar att det kan finnas ett samband 
mellan missbruk och psykisk sjukdom eller brukande av våld. De barn som växer upp i ett 
hem där det förekommer flera belastningsfaktorer löper, enligt Mortensen (1994), risk för att 
utveckla mer omfattande problem. Sambandet mellan multipla riskfaktorer och omfattande 
problem understryker även Chiodo, Leschied, Whitehead och Hurley (2007) i sin 
forskningsrapport. Woititz (2002) menar att en beroendepersonlighet, vilken utgör det 
styrande synsättet på världen i vuxen ålder, grundas redan under barndomen. Vidare betonar 
hon att denna beroendepersonlighet, och den problematik som grundas i denna, i mångt och 
mycket även kan appliceras på individer vars familjeförhållanden varit dysfunktionella av 
andra skäl.  
 
Weinehall (1997) påvisar i en studie att ungdomar som har levt med våld inom familjen ofta 
präglas av ångest, maktlöshet och ensamhet och dessutom ofta upplever sig som osäkra, 
annorlunda och deprimerade. En uppföljande kvantitativ studie av Weinehall (Arnell & 
Ekbom, 1999) visar dessutom att, när ungdomarna blivit så gamla att de börjat få egna 
relationer, mönstret upprepade sig. Hälften av flickorna hade blivit slagna av sina pojkvänner 
och pojkarna hade slagit sina flickvänner. Socialstyrelsen (1990) menar att det är stor risk att 
barn som har upplevt våld i sin närmiljö identifierar sig med offret eller förövaren och 
sedermera implementerar detta mönster i sina egna relationer, ett så kallat upprepningstvång. 
Även Sappingtons (2000) studie pekar på detta, då resultatet visar att både barn som har 
utsatts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp och barn som har bevittnat övergrepp i 
hemmet kan associeras med senare problem hos barnet i form av psykiska problem samt eget 
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utövande av våld. Dock belyser Sappington (2000) att interventioner för barnen, i form av 
behandlingsprogram, påvisar vissa positiva följder, såsom ökade sociala och emotionella 
färdigheter och förbättrade språkliga färdigheter. Vidare antyder resultaten att både 
individuell- och gruppterapi medverkar till att minska symtomen hos barn som har utsatts för 
sexuella övergrepp.  
 
Socialstyrelsen (2004) betonar vikten av att tänka långsiktigt i arbetet med de utsatta barnen, 
då dessa befinner sig i en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa på grund av att deras 
föräldrar – utifrån sin problematik – kan ha svårt att fungera i sin föräldraroll. Karlsson (2007) 
påvisar vikten av att utsatta barns behov tillgodoses via insatser från myndigheter. Dock 
konstaterar hon att disponibla insatser skiljer sig åt beroende på bostadsort och även att inte 
alla barn med dessa behov nås av sådana insatser. Rädda barnen (2006) pekar på de positiva 
följder som gruppverksamhet har visat sig ha för utsatta barn gällande att relatera till och 
hantera sin situation. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares uppfattning om och klienters 
upplevelse av en hjälp- och stödverksamhet riktad till utsatta barn. Intentionen med studien 
var dessutom att undersöka vilka förslag dessa har på framtida förändringar av verksamheten.  

1.3 Frågeställningar 
1) Hur upplever klienten myndighetens agerande och hjälpinsatser? 
2) Hur beskriver socialsekreteraren myndighetens agerande och de hjälpinsatser som 

bedrivs gentemot utsatta barn? 
3) Finns det en samstämmighet och/eller diskrepans mellan klientens upplevelser av och 

socialsekreterarens uppfattning om hjälp- och stödverksamheten? 
4) Finns förslag till framtida förändringar av hjälp- och stödverksamhet? 

1.4 Avgränsningar 
Nedan redovisas de avgränsningar som har gjorts i studien gällande intervjuer och 
litteraturanskaffning. 

1.4.1 Intervjuer 
Vid intervjutillfällena avgränsade vi oss geografiskt, då vi valde att genomföra vår studie i en 
stad i Mellansverige. Vi har valt att söka informanter inom vår målgrupp hos en hjälp- och 
stödverksamhets tidigare klienter samt bland socialsekreterare inom socialtjänstens 
utredningsenhet rörande barn och familj, vilket utgör ytterligare avgränsningar i studien. 
Avsikten med avgränsning gällande vårt val av målgrupper var en vilja att lyfta fram de olika 
perspektiv som förekommer inom dessa, i relation till hjälp- och stödverksamheten.  

1.4.2 Litteratur 
Även gällande litteraturanskaffning har en avgränsning skett. Detta genom att den litteratur 
som har valts till denna studie inte omfattar all litteratur inom området, något som Winter 
(1992) menar skulle vara önskvärt, men i stort sett omöjligt då ett flertal faktorer kan utgöra 
hinder för detta. I vårt fall kan dessa hinder bero på klassifikationssystemets uppbyggnad 
vilket kan vara kopplat till andra sökord än de vi använt oss av. 
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De artiklar som vi använt oss av under arbetet med vår studie står att finna på Sciencedirect 
vid användandet av sökorden ”parent abuse”, ”parent alcohol abuse”, ”violence”, ”exposure 
to violence”. Övrig litteratur som vi har använt oss av under arbetet med vår studie står att 
finna på Libris.  

1.5 Definitioner av begrepp 

1.5.1 Barn och unga 
Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006) definierar begreppet barn som alla individer 
under 18 år, såvida dessa inte har blivit myndigförklarade vid en tidigare ålder. Då det i våra 
tidigare kontakter med samhällsaktörer involverade i arbetet med utsatta barn kommit till vår 
kännedom att insatser ofta genomförs för barn och unga upp till 20 år (Uppsala kommun & 
Landstinget i Uppsala län 2007), har vi valt att utvidga vår definition av begreppet till att även 
innefatta åldersspannet 18-20 år.  

1.5.2 Utsatta barn 
Med termen ”utsatta barn” avses i denna studie barn vilka lever i familjer där missbruk, 
psykisk sjukdom eller våld förekommer. 

1.6 Beskrivning av hjälp- och stödverksamheten   
Hjälp- och stödverksamheten arbetar med barn och unga vilka har en omkringliggande 
problematik i form av missbruk, psykisk sjukdom eller våld. Verksamheten arbetar både med 
individuella samtal och med hjälp- och stödgrupper. Arbetet inom hjälp- och stödgrupperna 
innefattar ofta olika teman som är kopplade till respektive problematik. Verksamheten är ett 
forum där det utsatta barnet, utifrån ett barnperspektiv, får tillfälle att bearbeta sin 
livssituation men också stödet att utvecklas, få ett bättre självförtroende och självkänsla samt 
bringas hopp i sin livssituation. 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet, vilken tillsammans med den 
forskning som förevisas i inledningen utgör en bas i vår avslutande diskussion.  

2.1 Barnens bästa kräver resurser – Rädda Barnen 
Rädda Barnen (2006) har sammanställt en rapport – Barnets bästa kräver resurser - om 
kommunernas ansvar för barn som far illa – vilken behandlar ansvarsfrågan för utsatta barn i 
vårt svenska samhälle. Rädda Barnen (2006) beskriver, utifrån sina direkta möten med utsatta 
barn, hur stödet från samhället till dessa barn ofta brister. 
 
Rapporten är sammanställd utifrån tre undersökningar – rundabordssamtal med 
socialsekreterare, enkätundersökning vid Nordiska föreningen mot barnmisshandel och 
omsorgssvikts kongress 2006 samt enkät till Sveriges kommuner om stöd i form av krissamtal 
och gruppverksamheter för barn i utsatta situationer. Syftet med studien var att belysa hur 
barn som far illa i praktiken får sina rättigheter tillgodosedda runt om i Sveriges kommuner.  
 
Resultatet visar bland annat att det finns stora skillnader mellan kommunerna då det gäller 
insatser för barn som far illa. Aspekter vilka tydliggörs i studien, kopplade till denna 
problematik, är dels att insatserna för dessa barn styrs utifrån den enskilde kommunens 
ekonomi men också att anmälningsfrekvensen generellt är låg. Resultatet pekar också på att 
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det finns en samverkansproblematik mellan olika samhällsaktörer runt dessa barn, att 
Socialtjänsten behöver mer kunskap och utbildning för att kunna bemöta dessa barn på rätt 
sätt samt att vissa kategorier av dessa barn, såsom exempelvis barn vilka bevittnat våld i sin 
familj, är svåra att nå.  
 
Rädda Barnen (2006) skildrar vidare hur tillgången till stödgruppsverksamheter för utsatta 
barn skiljer sig väsentligt över landet fastän forskning tydligt visar olika positiva effekter som 
denna form av insats har på barn i svåra livssituationer. Man vet exempelvis att barnet, genom 
denna form av gruppsammanhang, får kunskap om att det finns andra barn som har samma 
sorts problematik omkring sig, att barnet får chansen att uttrycka sig och visa sina känslor och 
att dessa aspekter har ett förebyggande syfte för barnets välmående och utveckling i 
framtiden. 
 
Rädda Barnen (2006) menar att dessa samhällsfrågor, huruvida insatser tillämpas eller ej till 
barn som far illa, inte kan styras och regleras utifrån den enskilde kommunens resurser utan 
överordnat måste fattas på regeringsnivå för att barnets bästa alltid skall tillgodoses.  

2.2 Ersta vändpunkten 
Thomas Lindstein (Lindstein, 2001) beskriver ”Barn i riskzon”, ett forskningsprojekt som 
pågått under flera år. Projektet innehåller observations-, intervju- och enkätstudier från Ersta 
Vändpunkten, en verksamhet vilken tillhandahåller hjälp- och stödgrupper för barn och 
ungdomar med omkringliggande problematik i form av missbruk. 
 
Ett av forskningsprojektets syften var att beskriva, analysera och värdera den 
barngruppsverksamhet som bedrivs vid verksamheten och utgångspunkten var en önskan att 
ta reda på hur barn och ungdomar själva värderar de erfarenheter de gjort på Ersta 
Vändpunkten.  
 
Resultatet visade att en majoritet av de barn och unga som deltagit i verksamheten, beskrev 
Ersta Vändpunkten som positiv och att man deltagit i dess aktiviteter med intresse. Barnen 
och ungdomarna uppfattade Vändpunkten som en trygg plats där man blev bekräftad och 
uppbackad. Vidare framkom att barnen upplevde att det inom verksamheten fanns en 
samhörighet och en familjekänsla. Vändpunkten beskrevs som ett forum dit barnen fick 
komma och prata ut, få en fristad och ett andrum. Dessutom upplevde barnen och 
ungdomarna Vändpunkten som en plats där man både fick vara glad och ledsen. Ytterligare 
aspekter som betonades var att man inom verksamheten fick möjlighet att tillhöra en grupp, 
uppfattas som värdefull, få vänner, träffa andra med liknande erfarenheter och därmed få 
vetskap om att man inte är ensam i sin situation. Allt detta sammantaget, upplevde barnen och 
ungdomarna till stor del fick skammen att lätta, vilket i sin tur ledde till att deras 
själförtroende, självbild och därmed hela deras livssituation förändrades.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter, vilka sedermera utgör förankringen 
för studiens resultat. 

3.1 Systemteori 
Lundsbye, Sandell, Ferm, Währborg, Petitt, Fälth och Holmberg (2000) beskriver 
systemteorin, vilken innebär att världen är uppbyggt av system. En individ utgör en 
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beståndsdel i en mängd olika system och subsystem. Inom systemteorin finns en hierarki av 
system och subsystem som kontinuerligt påverkar varandra i olika grad. Detta är också något 
som Payne (2002) beskriver, då han menar att människor står i ständig anpassning till andra 
individer och den omgivande miljön. De överordnade systemen har större möjlighet att utgöra 
en påverkan på subsystemen än vice versa. Forsberg och Wallmark (2002) menar att ett 
levande system ständigt måste genomgå förändringar för att anpassa sig efter denna påverkan. 
 
Inom systemteorin flyttas fokus, enligt Forsberg och Wallmark (2002), från den enskilde till 
sammanhanget. Tonvikten läggs på helheten, dvs. relationerna mellan individerna och den 
komplexitet som har sin grund i detta samspel. Ett problem inom ett system kan följaktligen 
inte hänföras till en enda individ, då systemteorin betonar delaktigheten för varje enskild 
individ inom systemet. Lundsbye m.fl. (2000) menar att mönstren är stabila även inom ett 
system med problem, vilket medför att en omstrukturering av hela systemet måste ske för att 
undvika att en individ i systemet blir symtombärare. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver 
dessutom hur relationer och samspel mellan individer påverkas och formas efter de 
förutsättningar som finns i individens tillvaro. Payne (2002) beskriver betydelsen av nätverket 
runt individen, familjärt eller socialt, att tillgången till sådana är något grundläggande för 
individens hälsa och välmående. 

 3.2 KASAM 
Antonovsky (1991) grundade teorin KASAM utifrån det salutogena synsättet, vilket betonar 
hälsobringande faktorer. Författaren skapade teorin utifrån ett hälsoperspektiv med individens 
välmående i fokus. Antonovsky (1991) menade att individens hälsa och välbefinnande baseras 
på dennes känsla av sammanhang i livssituationen, att det är beroende på huruvida individen 
upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull som är avgörande för hur väl 
denne klarar svårigheter i sin tillvaro – KASAM. Enligt teorin ger begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet den drabbade individen information och vägledning så att denne kan 
förstå sin livssituation, en drivkraft och motivation vilket ger den drabbade individen styrkan 
att gå vidare i livet samt, utifrån denna förståelse, också möjligheten att påverka sin tillvaro. 
Enligt denna teoretiska ram är det dessa grundläggande komponenter som ger individen ett 
sammanhang i dennes livssituation. Antonovsky (1991) betonade att graden av KASAM har 
betydelse, då han menade att individer med ett starkt KASAM ses lättare hantera och 
bemästra olika påfrestningar i sin tillvaro och på så sätt ges bättre förutsättningar för en god 
hälsa och ett välmående.  

4 Undersökningsmetod 
Nedan följer en redogörelse för den metod som har använts under studiens genomförande.  

4.1 Datainsamlingsmetod 
Studien utarbetades genom en kvalitativ arbetsmetod bestående av tre individuella intervjuer 
utförda med de aktuella målgrupperna. Syftet med denna datainsamlingsmetod var att söka 
fånga den enskilde informantens uppfattning, upplevelse, erfarenhet och dennes reflexioner 
utifrån dennes perspektiv, när det gäller hjälp- och stödverksamheten till utsatta barn. Kvale 
(1997) menar att ett metodval innefattande kvalitativa intervjuer är unik i sin effektivitet 
gällande att fånga individers erfarenheter, vilket vi har tagit fasta på vid val av 
datainsamlingsmetod.  
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4.2 Målgrupper  
Studien utarbetades via intervjuer med två målgrupper 1 personer som tidigare deltagit i 
insatser hos en hjälp- och stödverksamhet och 2socionomer verksamma inom socialtjänsten. 
Två intervjuer genomfördes med tidigare klienter och en intervju med en socialsekreterare.  
 
Inklusionskriterier för tidigare klienter var att personerna skulle vara över 18 år och tidigare 
ha deltagit i insatser hos hjälp- och stödverksamheten. Inklusionskriterier för socialsekreterare 
var att dessa skulle ha minst fem års erfarenhet inom sitt yrkesområde. 

4.3 Urvalsförfarande 
Urvalsförfarandet till målgrupp 1 – tidigare klienter, initierades genom att hjälp- och 
stödverksamheten kontaktades via telefon och e-mail där studiens syfte och genomförande 
presenterades. Kontakten med hjälp- och stödverksamheten genomfördes för att, via de 
professionella, få tillgång till ett rekommendationsurval i vilket vi kunde få kontaktuppgifter 
till lämpliga informanter. Detta urvalsförfarande är, enligt Denscombe (2004), vanligt 
förekommande när det gäller intervjubaserade studier, då personerna vilka ingår i urvalet ofta 
väljs medvetet på grund av att dessa besitter en unik kunskap inom undersökningsområdet.  
 
E-mailkorrespondens, gällande studiens utförande, målgrupp, urvalsförfarande och etiska 
aspekter, följde därefter mellan gruppdeltagaren och verksamhetens personal. Med 
utgångspunkt i föregående beskrivna diskussion kontaktade de professionella, inom hjälp- och 
stödverksamheten, före detta klienter vilka de uppfattade som lämpliga att delta i vår studie 
och lämnade till dessa en förfrågan.  
 
De professionella inom hjälp- och stödverksamheten meddelade via e-mail, att uppgifter 
innehållande tre möjliga informanter skulle skickas till oss per post. Därefter kontaktades 
informanterna via telefon varvid möten för genomförandet av intervjuer planlades. 
 
Urvalsförfarandet till målgrupp 2 – socialsekreterare, inleddes med att en kontaktperson inom 
socialtjänsten kontaktades och studiens syfte presenterades. Kontaktpersonen 
vidarebefordrade i sin tur, via e-mail, vår önskan till sina kollegor vilket resulterade i att namn 
och telefonnummer till två socionomer som uppgett sig vara intresserade av ett deltagande i 
studien erhölls. Informant 1 kontaktades via telefon, varvid tid och plats för intervjun 
bokades. Informant 2 gick inte att nå, trots åtskilliga kontaktförsök via telefon, 
telefonsvarsmeddelanden samt e-mail under två veckors tid, vilket medförde att en intervju 
med denne inte kom till stånd. 
 
Båda urvalsprocesserna är att likna vad Halvorsen (1992) beskriver som snöbollseffekten, 
vilken innebär att man genom en informant får namnet på andra informanter och därmed kan 
få fram ett urval som är lämpligt för studiens syfte.  

4.4 Bortfall 
Intentionen med denna studie var att genomföra fem intervjuer, varav tre med tidigare klienter 
och två med socialsekreterare. I realiteten genomfördes sammanlagt tre intervjuer, två med 
tidigare klienter och en med socialsekreterare. Således finns i studien ett bortfall bestående av 
två intervjuer. Orsaken till detta bortfall var att en av informanterna inom målgrupp 1 – 
tidigare klienter, vid åtskilliga tillfällen lämnat återbud till inplanerad intervju samt att en av 
informanterna inom kategori 2 – socialsekreterare, vilken anmält sig vara intresserad av ett 
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deltagande i studien, inte varit nåbar. Kvale (1997) menar dock att antalet 
undersökningspersoner nödvändiga för en intervjustudie styrs av studiens syfte. Han menar att 
en intervjustudie omfattande en enda person är tillräcklig i det fall avsikten med intervjun är 
att fånga hur en enskild person upplever en företeelse. Vår intention med denna studie var att 
undersöka dels hur klienten upplever myndighetens agerande och hjälpinsatser och dels vilket 
agerande och vilka hjälpinsatser som bedrivs enligt socialsekreteraren. Således är avsikten att 
förstå upplevelser av och tankar kring myndighetens agerande och hjälpinsatser utifrån de 
olika perspektiv som förekommer i de två målgrupperna, vilket innebär att de intervjuer som 
realiserades är fullt tillräckliga för att tillgodose syftet.  

4.5 Presentation av informanter 
Målgrupp 1 – tidigare klienter, innefattade två informanter och målgrupp 2 – 
socialsekreterare, innefattade en informant. Nedan följer en kort beskrivning om respektive 
informant. 

4.5.1 Tidigare klienter 
Dessa informanter kommer att redovisas genom de fiktiva namnen ”Lotta” och ”Lasse” under 
studiens resultat och analysavsnitt.  
 
Informant 1; Lotta föddes år 1988. Hennes föräldrar skildes när hon var liten och hon bodde 
efter skilsmässan tillsammans med sin mamma fram tills att hon gick i sjätte klass, då hennes 
mamma träffade en ny man. Lotta flyttade då till sin pappa där hon bodde under de följande 
sex åren. Lottas pappa hade allvarliga alkoholproblem och Lotta uppger att hon under den här 
tiden mådde väldigt dåligt. Idag är Lotta 19 år och bor i egen lägenhet tillsammans med sin 
hund. 
 
Informant 2; Lasse föddes år 1982. Han beskriver sin barndom som upp och ner, vilket han 
upplevde som väldigt jobbigt. Det var dåligt med pengar i hemmet, Lasses pappa var 
alkoholist och det förekom våld inom familjen. Lasse beskriver hur han tidigt, redan i 12-13-
års ålder, hamnade snett och började umgås med ”fel” kompisar. Betygen rasade och 
livssituationen var, enligt Lasse kaotisk. Idag är Lasse 25 år, sambo och själv pappa. 

4.5.2 Socialsekreterare 
Denna kommer att redovisas som ”socialsekreterare” under studiens resultat och 
analysavsnitt.  
 
Informant 3; Socialsekreteraren har mer än tjugo års arbetslivserfarenhet inom det sociala 
yrkesområdet. Personen arbetar idag både som traditionell socialsekreterare med utredningar 
och handläggning men också som gruppledare direktställd under sin närmaste chef. 
Socialsekreteraren skildrar det sociala arbetet som meningsfullt då man, enligt denne själv, i 
detta försöker hjälpa de mest utsatta.   

4.6 Tillvägagångssätt 

4.6.1 Intervjuguide 
Innan genomförandet av de individuella intervjuerna arbetade gruppmedlemmarna fram två 
intervjuguider, en till respektive målgrupp (se bilaga 1 och 2). Dessa guider utarbetades såsom 
det Kvale (1997) benämner som halvstrukturerade. Denna sortens intervjuguide innehåller de 
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genomgående ämnen som ska behandlas under intervjuns gång, tillsammans med frågor 
knutna till dessa. Denna halvstrukturerade intervjuform ger, enligt Kvale (1997), forskaren en 
möjlighet att omformulera, ändra följd och utveckla frågorna efter informantens svar under 
intervjutillfället. De aktuella intervjuguiderna i studien innehöll ett antal samstämda 
kategorier knutna till vårt syfte, med underställda frågeställningar specifikt modifierade till 
respektive målgrupp. 

4.6.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Intervjutillfället med tidigare klienter 
Mötet med informant 1 ägde rum i en lokal, som gruppens medlemmar bokat för studiens 
syfte, tisdagen den 20 november 2007 kl.11.00.  
 
Mötet med informant 2 ägde rum i en lokal, som gruppens medlemmar bokat för studiens 
syfte, måndagen den 26 november 2007 kl.15.00.  
 
Dagen före planerad intervju genomfördes påminnelsesamtal, enligt överenskommelse, till 
respektive informant. Mötet inleddes med att intervjuaren än en gång informerade om 
studiens syfte men också om hur material och uppgifter skulle komma att behandlas efter 
genomförd intervju. Återigen betonades konfidentialitet kring informanten och studiens 
materialhantering. Vidare informerades informanterna om att deras medverkan var frivillig, 
och att de därmed när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Därefter påbörjades 
intervjun vilken genomfördes via vår intervjuguide. Bandupptagning skedde under hela 
intervjutillfället. Efter avslutad intervju erhöll informanterna en ersättning i form av ett 
presentkort till biograf.   
 
Intervjutillfället med socialsekreteraren 
Mötet med informanten skedde i socialförvaltningens lokaler fredagen den 16 november kl. 
8.30. Även denna intervju inleddes med att intervjuarna informerade om studiens syfte samt 
om hur material och uppgifter skulle komma att behandlas efter genomförd intervju. 
Konfidentiellitet kring informanten och studiens materialhantering betonades återigen. 
Därefter påbörjades intervjun vilken genomfördes via vår intervjuguide. Bandupptagning 
skedde under hela intervjutillfället. 

4.7 Databearbetning och analys 
Efter utförda intervjuer har en transkribering av råmaterial genomförts av studiegruppens båda 
medlemmar. Därefter har studiegruppens medlemmar enskilt, i enlighet med Wibeck (2000), 
kodat hela materialet för att söka gemensamma aspekter eller mönster. Tillvägagångssättet i 
detta sammanställningsmoment har valts på grund av den risk, vilken Wibeck (2000) 
betonade, då hon menar att man som intervjuare kan färgas och redan under intervjuns gång 
se olika trender, vilket sedan kan styra tankegångarna under resterande arbete. Studiegruppens 
båda medlemmar ställde därefter gemensamt samman de teman, vilka var återkommande i det 
insamlade materialet. Utifrån detta arbetade därefter båda studiegruppens medlemmar 
tillsammans med analys- och diskussionsarbetet, vilket ställdes gentemot en tolkningsram 
bestående av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.  

4.8 Validitet och reliabilitet 
En studie med god validitet mäter det som avses att mäta. Detta innebär, enligt Silverman 
(2005), Halvorsen (1992) och Denscombe (2004), att de data som samlas in i en studie skall 
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vara relevanta i förhållande till studiens syfte. För att söka säkerhetsställa detta har vi under 
intervjutillfällena använt intervjuguider, innehållande frågor relevanta för vårt syfte, i enlighet 
med rekommendationer av Kvale (1997), i avsikt att resultatet skall uppvisa fenomen med 
relevans för studien. Vår intention i arbetsprocessen kring studien har således varit att uppnå 
en god validitet. 
 
Reliabilitet innebär, enligt Denscombe (2004), att de data som har samlats in är tillförlitliga 
och att samma resultat ska kunna uppnås av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Kvale 
(1997) menar att det finns svårigheter med att mäta reliabiliteten i en intervjuundersökning, då 
en sådan konstruktion medför en mängd faktorer som påverkar resultatet. Dock har vi, under 
arbetet med denna studie, hela tiden strävat efter att uppnå en så god reliabilitet som möjligt. 
Detta har skett genom ett undvikande av ledande frågor under intervjusituationerna, då Kvale 
(1997) menar att detta kan påverka svaren. Men också genom att studiegruppens medlemmar, 
inför transkriberingen av det insamlade materialet, sinsemellan tydliggjort tillvägagångssättet 
vid denna, i enlighet med vad Kvale (1997) förespråkar. Även analysförfarandet har klarlagts 
författarna emellan, varefter denna fastställda planläggning nogsamt följts. Vidare framkom 
att en god interbedömarreliabilitet uppnåddes, då studiegruppens båda medlemmar vid 
tolkning av materialet uppnådde ett övervägande antal kategorier som överensstämde med 
varandra.  

4.9 Generaliserbarhet/överförbarhet 
Vi är fullt medvetna om att vår studie inte på något sätt är generaliserbar för populationen i 
stort, då den speglar hur den enskilde individen – i form av våra informanter – upplever sin 
situation. Dock menar vi att resultatet i viss mån är överförbart till andra individer. 
Förutsättningarna för en sådan överförbarhet är, i enlighet med Denscombe (2004), att dessa 
individer har liknande förutsättningar och befinner sig i en snarlik situation som 
informanterna i denna studie. Vår intention med studien är att, såsom Wibeck (2000) 
beskriver, söka tendenser och aspekter, vilka sedan kan ses som pusselbitar i ett sammanhang.  

4.10 Forskningsetiska överväganden 
Flera forskningsetiska överväganden togs i beaktande när arbetet runt studien påbörjades. 
Samtliga informanter informerades om och garanterades att allt insamlat material, i form av 
personuppgifter och bandupptagning, skulle behandlas strikt konfidentiellt. Allt råmaterial – 
kassettband, anteckningar och personuppgifter, kasserades också efter slutlig bearbetning. 
Resultatet av studien kan därmed inte på något sätt kopplas ihop med respondenten som 
person, då materialet helt har avidentifierats. Vid vår presentation av resultatet har vi därmed 
även valt att namnge informanterna med fiktiva namn. Vi har i vårt förfaringssätt gällande 
respondentens uppgifter samt materialinsamling, i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002), iakttagit största möjliga aktsamhet. Arbetet kring intervjuerna 
genomfördes med målgruppens bästa i åtanke. 
 
Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2006) beskriver hur tillvägagångssättet i arbetet 
kring en studie vilar på den enskilde forskarens ansvar. Urvalsprocessen gällande tidigare 
klienter diskuterades med de professionella inom hjälp- och stödverksamheten och det var de 
som tog fram och presenterade de informanter de ansåg lämpliga att delta i vår studie. Utifrån 
tidigare nämnda tankegångar, forskarens ansvar och att säkerställa informanternas välmående 
så långt det var möjligt, valde vi att genomföra intervjuerna med personer som var över 18 år 
och som inte längre deltog i insatser inom hjälp- och stödverksamheten. 
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4.11 Metoddiskussion 
Då vår intention i denna undersökning var att fånga upplevelsen hos den enskilda individen, 
när det gäller den specifika hjälp- och stödverksamheten, föll valet av metod på en kvalitativ 
studie. Orsaken till detta val var att en, i enlighet med vad Halvorsen (1992) beskriver, 
personlig intervju i denna form ger forskaren en chans att fördjupa sig inom ämnesområdet 
och därmed få mer utförliga svar. Detta då forskaren själv är närvarande i själva 
datainsamlingsprocessen och därmed kan inverka på samtalet, hänseenden vilka inte kunnat 
tillgodoses om valet av metod varit kvantitativ då, enligt Halvorsen (1992), denna metod är 
mera preciserad och distanserad. Dessutom ger en personlig intervju, såsom Halvorsen (1992) 
beskriver, forskaren chansen att förklara frågeställningar som kan verka otydliga vilket 
däremot inte, på samma sätt, kan göras i en kvantitativ studie.  
 
En annan form av intervjuer, vilken annars hade kunnat användas i denna studie, är vad 
Halvorsen (1992) och Wibeck (2000) benämner som gruppdiskussioner eller fokusgrupper. 
Även den modellen ger forskaren ett djup inom ämnesområdet då en mindre grupp deltagare 
tillsammans får diskutera det aktuella ämnet fritt. Dock valde studiegruppens medlemmar, 
utifrån den aktuella målgruppen, ämnesområdets eventuella känslighet och i beaktande av det 
etiska perspektivet (Vetenskapsrådet 2006), att genomföra studien via enskilda personliga 
intervjuer. 
 
Med det kvalitativa valet av metod följde även flera validitetsaspekter att ta i beaktande. En 
av dessa aspekter var, såsom Halvorsen (1992) beskriver, intervjuareffekter. Hur informanten 
påverkas av intervjuarens närvaro, av antal deltagare i rummet, hur frågorna framställs vid 
intervjutillfället samt om intervjuarens förförståelse påverkar samtalet. En förförståelse som 
intervjuaren i intervjusituationen får väga mot den generella expertis inom ämnesområdet som 
denne, enligt Kvale (1997), skall besitta. Ännu en påverkansaspekt som beaktandes var 
huruvida omkringliggande faktorer, såsom exempelvis val av intervjuplats, kunde påverka 
intervjusituationen. För att motverka eller i största möjliga mån undvika dessa aspekter 
fördes, innan intervjutillfällena, diskussioner mellan studiegruppens deltagare om dessa 
risker. Dessutom genomfördes en form av fiktiva pilotintervjuer i likhet med vad Kvale 
(1997) beskriver, gruppdeltagarna emellan, för att söka uppskatta frågornas utformning och 
intervjuernas tidsåtgång. Ytterligare steg för att uppnå en god validitet och i enlighet med de 
etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2006) var att de lokaler som användes vid 
intervjutillfällena och antal intervjuare per intervjutillfälle beslutades med målgruppens bästa 
i åtanke. För att skapa en respektfull balans i mötet vid intervjutillfällena och med tanke på 
ämnesområdets eventuella känslighet valde vi därför att, vid intervjuerna med före detta 
klienter, endast ha en intervjuare på plats. När vi däremot intervjuade socialsekreteraren, 
vilken representerade en myndighet, uppskattade vi att båda studiegruppens medlemmar 
kunde delta. Utifrån sistnämnda faktor, att vara en representant för en myndighet, valde vi att 
inte erbjuda någon form av ersättning till informanten.  
 
I en framtida studie skulle en validitetskontroll, vilket Kvale (1997) beskriver, kunna utgöra 
en mer omfattande kvalitetssäkring. Denna kvalitetssäkring skulle kunna genomföras i form 
av en återkontakt med aktuella informanter vilket medför möjligheten för att insamlad data 
kan kommenteras och eventuellt korrigeras.  
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4.11.1 Källkritik 
Under sammanställningsprocessen framkom tydligt att vissa frågeställningar i 
intervjuguiderna blev överflödiga, då dessa inte svarade mot syftet i tillräckligt hög grad. 
Därmed valdes vissa delar av resultatet bort från redovisningsavsnitten. 
 
Under studiens gång har vi, för att inta en källkritisk position, genomgående strävat efter att 
finna trovärdiga källor, i enlighet med vad Thurén (2005) förespråkar. Vi har, under studiens 
utarbetande, inte funnit några ideologiska eller teoretiska kontroverser.  

5 Resultat och analys 
Syftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares uppfattning om och klienters 
upplevelse av en hjälp- och stödverksamhet riktad till utsatta barn. Intentionen med studien 
var dessutom att undersöka vilka förslag dessa har på framtida förändringar av verksamheten.  
För att svara mot vårt syfte har vi använt oss av fyra övergripande frågeställningar vilka 
presenteras löpande i resultat- och analysredovisningen som följer. 

5.1 Tidigare klienters upplevelser 
En övergripande fråga vi ställde var hur tidigare klienter upplever myndighetens agerande och 
hjälpinsatser. I följande avsnitt presenteras varje tema för sig med citat som belyser de 
aspekter som ligger till grund för tolkningen av det specifika temat. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattande analys av frågeställningen.  

5.1.1 Myndighetens agerande och faktiska hjälpinsatser 
Vid analyserna framträdde fyra temaområden som belyste klientens upplevelse av hur 
myndighetens agerande och den faktiska hjälp de erhöll. 
 
Psykosocial hjälpinsats 
Det första temaområdet benämndes psykosocial hjälpinsats, då bearbetningen av materialet 
visade att klientens upplevelser av myndighetens agerande och faktiska hjälpinsatser betonade 
interaktion människor emellan. Nedan följer ett antal citat som belyser temaområdet: 
 
Lotta berättade hur hon upplevde flera hjälpande aspekter med hjälp- och stödverksamheten, 
dels mötet med andra och dels chansen att utbyta livserfarenheter med dessa.  
 

… att träffa fler som hade likadana problem…det var ju väldigt… det är inte 
bara jag som har det här problemet… Det tyckte jag gjorde väldigt mycket. 
 
Man fick dela sina erfarenheter… i och med att man delar dom med andra i en 
likvärdig situation så kan man ju ta hjälp av varann och hur har de gjort och 
vad skulle jag göra och så… 
 

En annan aspekt som Lotta beskrev var hur dessa grupper gett henne nya vänner med vilka 
hon även utanför verksamheten kan dela sin livssituation. 

 
… man har ju fortfarande kontakt med vissa av dom... och träffar man på 
varann så frågar man ju automatiskt; Hur är det? Och är det inge folk i 
närheten så frågar man; Hur är det hemma då? 
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Ytterligare en hjälpande aspekt, som Lotta beskrev, var de studiebesök som gruppen 
genomförde och de besök gruppen fick av professionella, kopplade till denna sortens 
problematik. 
 
Generellt beskrev Lotta hjälp- och stödverksamheten som positiv. 

 
… tycker det mesta var positivt faktisk… Ja, där står de med öppna armar och 
man var välkommen när man var där och hade man varit sjuk en gång då ringde 
de dagen efter eller efter det hade slutat och hur är det med dig, vi har saknat 
dig och så där… man kände sig verkligen saknad om man inte hade varit där. 
Hjälp- och stödverksamheten är hemtrevlig, det känns som att komma hem… 
 

Lasse berättade att han deltagit i gruppverksamheter under två perioder, först i en barngrupp 
och senare i en tonårsgrupp. Han berättade att han knappt minns något från den första 
perioden mer än att han förstod att det hade med alkoholen att göra. Lasse beskrev dock hur 
tonårsgruppen gav honom insikten om att det fanns fler i samma situation som han själv. 
 

… då fick man ju se liksom att det fanns andra som hade problem också och att 
man inte var själv om det… det var ju någonting man skämdes över det… …man 
satt där i ringen då…och tala om vad man, ja, hur det var i familjen då…  
 
Ja, just träffa andra, att man inte är ensam… den här hjälpen då vid just det här 
tillfället var inte så… jo men det var ju liksom att, ja ok det fanns ju andra… 
men då var man hård på utsidan och mjuk på insidan… det är liksom mycket 
som rinner av en då… man var själv mot hela världen… de enda man litade på 
var ju polarna… de dåliga polarna då… men, man fick väl ut lite av det i alla 
fall ändå… omedvetet, bara av att vara där… det har man med sig… Jag är 
jätteglad att det finns såna här stödgrupper… 
 

Det som tilltalade Lasse mest under dessa träffar, vid den här tidpunkten, var när gruppen 
fikade tillsammans. 
 
 Fikat, så är det… det var så dåligt ställt hemma… så sjukt var det, faktiskt…  
 
En aspekt som Lasse upplevde som mindre bra med hjälp- och stödverksamheten var 
avsaknaden av en manlig ledare. 
 

… jag personligen ville ju ha en kille att prata med… jag ville inte ha någon 
kvinnlig att sitta och prata sådär med… hade ingen farsa, hade ingen kontakt 
alls med honom och då sökte man sig väl mer en fadersgestalt då… någon att se 
upp till… så är det… 

 
Hjälpens omfattning 
Det andra temaområdet benämndes hjälpens omfattning, då materialet innefattade klienternas 
uppfattning om huruvida insatsen var tillräcklig eller inte. Nedan följer ett antal citat som 
belyser temaområdet: 
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Lotta ansåg att den hjälp hon fick hos verksamheten uppfattades som tillräcklig och beskrev 
känslan hon kände när gruppverksamheten var till ända.  
 

Ja, och det kommer jag ihåg liksom för då kände jag äntligen är det slut men det 
hade gett så mycket… man hade fått tankeställare varje gång man hade varit 
där och vissa gånger mer och vissa gånger mindre… 

  
Lasse var något ambivalent i sin uppfattning om huruvida hjälp- och stödinsatserna gav 
tillräcklig hjälp för hans del. 
 

Nej, ja… tillräcklig hjälp, jo men på ett vis och på ett vis inte… det positiva var 
ju att det fanns folk där och att det fanns andra där och samtidigt att man fick ut 
det där som man kände… Ja, för tillfället så, för jag visste ju inte att det fanns 
något annat… när du har varit där så är det klart ungefär… så funkar det ju… 
 
… just då vid det tillfället så vill man ju inte inse själv heller hur det ligger till 
då… det kommer ju med den personliga mognaden om man säger så… så det är 
ju hemskt svårt för en 13-14-årig kille att titta över sitt eget liv när man har 
själv problem runt om sig… man var ju liksom inte där riktigt än då… Men jag 
är väldigt glad över hjälp- och stödverksamheten överhuvudtaget… 
 

Samverkansproblematik 
Det tredje temaområdet benämndes samverksanproblematik, då bearbetningen av materialet 
påvisade att en av informanterna upplevde svårigheter i kontakter med socialtjänsten. Nedan 
följer ett antal citat som belyser temaområdet: 
 
Lotta berättade att hon själv i övre tonåren, vid ett par tillfällen, kontaktat socialtjänsten där 
hon berättat om sin hemsituation och att hon ville ha hjälp med ett eget boende. Hon beskrev 
hur hon upplevde kontakten med myndigheten som negativ då hon upplevde att hjälpen från 
denna uteblev.  
 

… jag har ju haft kontakt med Soc. med tanke på det som har varit och då 
känner jag att man kan inte tro att hjälp- och stödverksamheten och Soc. går 
ihop…och samarbetar. Hjälp- och stödverksamheten hjälper, det gör inte dom. 
Den uppfattningen har jag fått.  
 
… sen tog jag kontakt med dom under tiden när jag gick hos hjälp- och 
stödverksamheten också men då var dom likadan…Ja, men du har kontakter och 
det går bra och kommer att lösa sig… 
 

Lotta beskrev också att hennes mamma kontaktat socialtjänsten och försökt förklara Lottas 
situation och hennes behov av ett eget boende, dock utan resultat. 
 
 … dom är likadana allihop, helt… fick ingen hjälp alls. 
 
Skolans engagemang 
Det sista temaområdet, gällande klientens upplevelser, benämndes skolans engagemang, då 
det i materialet framkom hur en av informanterna upplevde att skolan arbetat för att förändra 
situationen. Nedan följer ett antal citat som belyser temaområdet: 
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Lasse beskrev hur skolan, på flera sätt, engagerat sig i honom. Dels genom att personal vid 
flera tillfällen försökte vakta honom. 
 

Jag hade en lärare som följde efter mig på… jag skulle gå på toaletten och då 
skulle han följa efter mig och titta så jag gick på lektionerna och sånt men det… 

 
Men också personal vilkas engagemang Lasse såg som positivt. 
 

… en lärare som hette XXX … han var väldigt bra han… han var mån om mig… 
Och sen var det en där jag fick gå i specialklass det sista året och han var 
väldigt bra han också… 

 
Lasse beskrev hur dessa lärare samtalade med hans mamma och hur de tillsammans kämpade 
för att Lasse skulle få gå i en specialklass, en mindre grupp. Han beskrev även sina känslor 
och sitt beteende kring deras agerande. 
 

… jag blev väl varm inuti då, men jag drog av mig allting på utsidan, så jag 
visade ingenting, visade inte en tillstymmelse… 

5.1.2 Analys 
Hur upplever klienten myndighetens agerande och hjälpinsatser? Nedan analyseras det 
insamlade materialet gentemot tolkningsramen, indelade i avsnitten systemteori och KASAM.  
 
Systemteori 
Utifrån systemteorins tankegångar påverkar, enligt Lundsbye m.fl. (2000), alla individer 
varandra, direkt eller indirekt, inom de system och subsystem som de ingår i. Lotta och Lasse, 
tillhör ett familjesystem – sammanhang, där både missbruk och våld förekommit. Utifrån 
systemteoretiska tankegångar innebär deras dysfunktionella familjesystem att samtliga 
medlemmar påverkats och präglats, vilket i sin tur påverkar deras relationer till andra, utanför 
det familjära systemet. I och med detta kan Lotta och Lasse ses som symtombärare, vilka 
riskerar att sprida detta dysfunktionella beteende vidare. 
 
Ett systemteoretiskt förhållningssätt går även att utläsa i hjälp- och stödverksamhetens 
arbetsförfarande då det gäller deras moment innehållande studiebesök och besök av 
professionella kopplade till den aktuella problematiken. Detta förfaringssätt utvidgar barnets 
nätverk av professionella som denne kan vända sig till.  
 
Strukturen för hjälp- och stödverksamheten, där de använder sig av möten i gruppform, kan 
även detta ge barnet ett utökat nätverk. Detta kan utläsas då det gäller Lottas redogörelse 
kring sitt deltagande i barngruppen. Hos Lotta består det utvidgade nätverket av nya vänner 
bland de övriga barnen i gruppen som delar hennes erfarenheter. Detta är också något Lasse 
beskrev, då han nämnde hur barngrupperna gett insikt om att inte vara ensam i sin situation. 
Lotta beskrev också samhörigheten inom verksamheten, vilken även denna kan kopplas till 
det systemteoretiska tankesättet. Lotta skildrade hur hon kände en tillhörighet i gruppen 
eftersom hon upplevde sig saknad då hon varit sjuk vid något mötestillfälle. Systemteoretiskt 
tolkat innebär detta att barngruppen i sig utgör ett eget system, där varje barn har en given 
plats. 
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Ser vi till Lotta och Lasses kontakter med skola och myndighet finns också aspekter i linje 
med det systemteoretiska synsättet. Utifrån hur Lundsbye m.fl. (2000) beskriver olika system 
och den hierarki som finns inom dessa, kan det utläsas tendenser om hur dessa kontakter med 
myndighet och skola, vilka är överordnade system, påverkat Lotta och Lasse i deras 
livssituation.  
 
KASAM 
Antonovsky (1991) menar att individens välmående och förmåga att hantera svåra 
livssituationer baseras på dennes känsla av sammanhang – KASAM. Det vill säga, en 
personlig upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och en känsla av att kunna hantera sin 
situation. Lotta beskrev flera hjälpande aspekter, kopplade till hennes deltagande vid hjälp- 
och stödverksamheten, vilka kan återspeglas i detta salutogena synsätt. Genom kontakten med 
andra redogjorde hon dels för hur hon kunde ta hjälp av att lyssna till deras erfarenheter och 
livssituationer, något som gav henne ett kunnande och en vägledning att finna strategier att 
hantera sin egen situation men också insikten av att inte vara ensam i den rådande situationen, 
något som också Lasse beskrev. Han skildrade också hur barngrupperna hjälpte honom att 
uttrycka och därmed greppa den problematik som fanns inom familjen, vilket också lyfte en 
del av den skam som han kände kring situationen. 
 
Utifrån synsättet KASAM kan de moment inom verksamheten, vilka innehöll studiebesök och 
besök av professionella kopplade till den aktuella problematiken, återigen understrykas. Lotta 
berättade hur dessa besök hjälpte i hennes situation. Dessa studiebesök och kontakter gav 
sannolikt gruppdeltagarna kunskap och därmed en förståelse, som sin tur medförde att deras 
livssituation blev begriplig. 
 
Både Lasse och Lotta beskrev att de upplevde den hjälpinsats som gruppverksamheterna 
innebar som tillräcklig. Lasse var dock något ambivalent i om han då hade förmågan att 
avgöra detta. Sammantaget visade resultatet att dessa insatser gav informanterna insikt och en 
form av begriplighet i deras livssituation, aspekter som är applicerbara till KASAM. 

5.2 Socialsekreterarens beskrivning 
En annan övergripande fråga vi ställde var hur socialsekreteraren beskriver myndighetens 
agerande och de hjälpinsatser som bedrivs gentemot utsatta barn. I följande avsnitt presenteras 
varje tema för sig för att belysa de aspekter som ligger till grund för tolkningen av det 
specifika temat. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys av frågeställningen. 

5.2.1 Myndighetens agerande och faktiska hjälpinsatser 
Vid analyserna framträdde sju temaområden som belyste hur socialsekreteraren beskriver 
myndighetens agerande och de hjälpinsatser som bedrivs gentemot utsatta barn.  
 
Samarbetsaspekter kring identifiering av utsatta barn 
Det första temaområdet benämndes samarbetsaspekter kring identifiering av utsatta barn, då 
bearbetningen av materialet visade hur socialsekreteraren betonade vikten av ett samarbete 
kring denna problematik.  
 
Socialsekreteraren menade att det finns en svårighet i att identifiera utsatta barn och unga, då 
detta handlar om bedömningar. Vidare menade informanten att diskussioner inom 
arbetsgruppen kan vara till stor hjälp för att ventilera svåra dilemman som uppkommer. Som 
en hjälp i arbetet förekommer beredning regelbundet vid ett tillfälle i veckan inom 
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arbetsgruppen. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att samtala kring svåra ärenden och/eller 
ärenden kring vilka tveksamheter förekommer. Ytterligare en tillgång gällande detta är den 
externa handledningen som förekommer ca en gång i månaden, där en extern part synar hur 
strategier i arbetet läggs upp. Socialsekreteraren påpekade att detta förfarande även utgör en 
kvalitetssäkring i arbetet.  
 
Etiska dilemman 
Det andra temaområdet benämndes etiska dilemman, då det i materialet framkom etiska 
aspekter som socialsekreteraren upplevde påverkade dennes arbete. 
 
Socialsekreteraren lyfte fram tre aspekter som utgjorde etiska dilemman i det sociala arbetet 
rörande utsatta barn; barns kontra förälderns rätt, tidsaspekten och ekonomin.  
 
Informanten menade att det finns en svårighet i att bedöma om förälderns eller barnets rätt ska 
väga tyngst. Detta då dessa är förenade och påverkar varandra, vilket försvårar 
bedömningarna gällande vilket agerande som gör minst skada.  
 
Socialsekreteraren ansåg också att tiden utgör ett etiskt dilemma, då utredningstiden är satt till 
fyra månader vilket är kort tid, eftersom skrivandet upptar en stor del av denna tid. Detta 
medför att tiden blir knapp till att arbeta upp ett samarbete med en familj, vilket 
socialsekreteraren menade i vissa lägen kan vara problematiskt och tidskrävande.  
 
Slutligen angav socialsekreteraren att ekonomin utgör ett etiskt dilemma. Det ekonomiska 
tänkandet är omfattande i det sociala arbetet idag; konsulter granskar verksamheten för att 
söka möjliga ekonomiska vinningar och tjänster upphandlas från andra håll. 
Socialsekreteraren beskrev att problematiken kring den ekonomiska aspekten tar sig uttryck 
genom att påtänkta åtgärder granskas gentemot kostnaden och individens personliga 
förutsättningar för att på så sätt avgöra huruvida det önskade målet går att uppnå under utsatt 
tid. Socialsekreteraren betonade dock att lagen står över budgeten, trots det tydliga 
ekonomiska tankesättet är lagen i slutänden ändå överordnad. 
 
Socialsekreteraren menade att ovanstående dilemman även kan förekomma inom hjälp- och 
stödverksamheten. Ytterligare en problematik som informanten beskrev är de tidvis långa 
köer som finns till gruppverksamheterna. Socialsekreteraren betonade att dessa till stor del 
beror på att det inte, inom verksamheten, förekommer tillräckligt många barn inom rätt 
åldersspann för att en barngrupp ska vara möjlig att starta, då det är av stor vikt att barnen är i 
ungefär samma ålder så att det ska fungera bra i gruppen.  
 
Holistiskt utredningsförfarande 
Det tredje temaområdet benämndes holistiskt utredningsförfarande, då bearbetningen av 
materialet påvisade socialsekreterarens upplevelse av ett holistiskt tankemönster gällande 
arbetsförfarandet inom myndigheten. 
 
Socialsekreteraren beskrev arbetssättet under utredningar som helhetsbedömningar. Detta 
innebär att ett resonemang förs kring barnets omständigheter vid hanterandet av inkommen 
information. Socialsekreteraren menade att det inte i en utredning klart och tydligt går att läsa 
att barn-, klass-, köns och etniska perspektiv tagits i beaktande, men att dessa har tillvaratagits 
under helhetsbedömningen. 
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Psykosocial hjälp 
Det fjärde temaområdet benämndes psykosocial hjälp, då det i materialet framkom att 
socialsekreteraren upplevde flera interaktionsmässiga påverkansfaktorer i arbetet kring utsatta 
barn. 
 
Socialsekreteraren menade att gruppsamtal inom hjälp- och stödverksamhet är en bra insats, i 
det fall föräldrar och barn är utrustade med de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra 
sig en sådan åtgärd. Denne ansåg att där sådana förutsättningar saknas, kan det vara svårt att 
ge en sådan insats och exemplifierades detta med familjer där problemen varit långvariga, 
vilket även försämrar barnets kapacitet att fungera i skolan.  

 
”Men… är det mycket stök och mycket som sliter i barnen hemma såhär så är 
det inte rätt… inte rätt och inte tillräckligt…” 

 
Socialsekreteraren beskrev även att stödinsats i gruppform i vissa fall kan upplevas som 
otryggt för barnet, varvid denne föreslog Trappansamtal1 som en lämpligare insats i sådana 
lägen. 
 
Det som tilltalade socialsekreteraren mest inom hjälp- och stödverksamheten är deras 
koncept, att blanda lek och allvar, vilket dels ger barnet kunskap om sin livssituation och 
insikt om att inte vara ensam, men också resulterar i att barnen är villiga att delta i 
gruppverksamheten och att närvaron är hög. Socialsekreteraren upplevde att detta koncept 
innefattar prestigelöshet, förtroende, trygghet och rutiner, såsom exempelvis fikat, samt att 
barnen ges egen tid. Socialsekreteraren ansåg att de professionella inom verksamheten är 
skickliga på att arbeta samman gruppen och ge barnen en möjlighet att känna sig trygga samt 
att de i flera fall kan utgöra ett första steg till någon annan form av insats, exempelvis barn- 
och ungdomspsykiatrin. 
 
Dilemmat kring långa väntetider  
Det femte temaområdet benämndes dilemmat kring långa väntetider, då bearbetningen av 
materialet påvisade att socialsekreteraren upplevde att långa väntetider kan försvåra det 
stödjande arbetet för barnen. 
 
Socialsekreteraren upplevde att väntetiden för ett deltagande i hjälp- och stödverksamheten 
kan vara för lång, men framhåller även att det är en aspekt som är svår att lösa då efterfrågan 
inte kan styras. Denne exemplifierade problematiken genom att skildra hur ett barn fick vänta 
på att börja i en grupp hos hjälp- och stödverksamheten i nästan ett års tid, vilket medförde att 
barnet själv då inte upplevde sig behöva detta.  
 
Det kan ta olika lång tid innan ett barn får möjlighet att delta i en insats. Detta menade 
socialsekreteraren beror på de väntetider som förekommer inom öppenvården, vilka dels kan 
härröras till ovan nämnda åldersaspekt hos barnen, men även att ett samtycke måste inhämtas 
från båda föräldrar i det fall de har gemensam vårdnad. Socialsekreteraren betonade vikten av 
att få ett ärligt samtycke, vilket innebär att föräldrarna stöttar barnet och tror att hjälp- och 
stödverksamhet kan hjälpa honom/henne, då insatsen annars inte leder till önskat resultat. 
 

                                                
1 En modell innehållande en serie samtal riktade på olika sätt utifrån det enskilda barnets förutsättningar vid det 
aktuella tillfället. 
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Socialsekreteraren ansåg att de resurser som i dagsläget finns för utsatta barn är tillräckliga i 
det fall föräldrarna har normala förutsättningar för att kunna ta till sig det som sägs i samtal. 
Dock menade denne att i det fall det förekommer hinder, såsom begränsad begåvning eller 
förnekelse som gör att föräldrarna har svårigheter att ta insatserna till sig, kan detta motverka 
den tänkta utgången av insatsen.   
 
Alternativa insatser 
Det sjätte temaområdet benämndes alternativa insatser, då det i materialet framkom ytterligare 
insatser som socialsekreteraren menade kan användas som ersättning för eller komplement till 
hjälp- och stödverksamhetens insatser.  
 
Socialsekreteraren beskrev flera insatser till utsatta barn, vilka socialtjänsten har möjlighet att 
erbjuda. Gruppverksamhet hos hjälp- och stödverksamheten är en av dessa. Då väntetiderna 
till dessa grupper ofta är långa finns Trappansamtal som ett snabbare alternativ eller 
komplement. Dessa samtal tillhandahålls via hjälp- och stödverksamheten eller resursteamet. 
Syftet med dessa samtal är, enligt socialsekreteraren, att hjälpa barnen att formulera vad 
han/hon varit utsatt för och få en förståelse för vad som har hänt samt att befria barnet från 
ansvar för den aktuella händelsen. Vid dessa samtal arbetar samtalsledaren med föräldern och 
barnet både enskilt och tillsammans.  
 
En annan form av insats är barn- och familjestöd, vilken ges om familjen behöver hjälp i 
hemmet. Denna är ofta en kombination av stödsamtal och praktiska uppgifter utformade efter 
det givna uppdraget.  
 
Förälders motivation 
Det sjunde och sista temaområdet gällande socialsekreteraren beskrivning, benämndes 
förälders motivation, då det vid bearbetningen av materialet framkom hur denne upplever 
föräldrars roll och påverkan i arbetet med barnen.  
 
Socialsekreteraren upplevde samarbetet med hjälp- och stödverksamheten som skiftande och 
beroende av förälderns inställning. Informanten menade att något som underlättar detta 
samarbete var om det finns tid och möjlighet att arbeta med förälderns motivation och genom 
studiebesök hos verksamheten avdramatisera insatsen. Socialsekreteraren berättade att 
verksamheten har ett gott rennomé hos framför allt de mammor vars barn deltagit i grupp, 
vilket denne anser vara positivt.  

5.2.2 Analys 
Hur beskriver socialsekreteraren myndighetens agerande och de hjälpinsatser som bedrivs 
gentemot utsatta barn? Nedan analyseras det insamlade materialet gentemot tolkningsramen, 
indelade i avsnitten systemteori och KASAM. 
 
Systemteori 
Inom systemteorin beskrivs individen av Lundsbye m.fl. (2000) som en del av ett större 
omgivande system. Den enskilde socialsekreteraren utgör således en del av systemet inom den 
enhet som denne jobbar, vilken i sin tur är ett subsystem till socialtjänsten som verksamhet. I 
systemteorin betonas även samspelet individer emellan, enligt Forsberg och Wallmark (2002), 
ett synsätt vilket kan kopplas samman med socialsekreterarens resonemang när det gäller 
identifikation av utsatta barn. Socialsekreteraren uppgav betydelsen av de diskussioner som 
sker inom arbetsgruppen, regelbundna beredningar samt den externa handledningen. 
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Socialsekreteraren nyttjar sig följaktligen av sina omgivande system och de nätverk som dessa 
innefattar.  
 
Utifrån dessa teoretiska tankegångar skildrar Lundsbye m.fl. (2000) hur system och 
subsystem hela tiden påverkar och påverkas av varandra och att de överordnade systemen har 
en större möjlighet att påverka. Dessa tankegångar kan appliceras på vad socialsekreteraren 
beskrev som etiska dilemman; förälders kontra barns rätt, tidsaspekt och ekonomi. Detta då 
barnet är underordnat föräldern och myndighetens agerande och dess ekonomiska möjligheter 
är underordnad lagen, aspekter som därmed styr vilka förhållanden som råder.  
 
Dessa systemteoretiska tankegångar är även applicerbara på de helhetsbedömningar vilka 
socialsekreteraren beskriver är det förhållningssätt som används vid utredningsarbetet när det 
gäller utsatta barn, då ett resonemang angående barnets omkringliggande omständigheter 
genomgående förs i utredningsarbetet. Socialsekreteraren beskrev hur dessa bedömningar 
genomförs genom att barnets situation som helhet tas i beaktande. Det är kombinationerna 
mellan olika aspekter som uppmärksammas, istället för fullständigt fokus på de symtom som 
uppvisas. Detta kan tydligt härledas till en systemteoretisk utgångspunkt, då denne betonade 
helheten inom systemet istället för de enskilda delarna.  
 
Tillvägagångssättet i samarbetet med hjälp- och stödverksamheten bedrivs även detta i 
enlighet med det systemiska. Detta då man från socialtjänstens sida bland annat använder sig 
av studiebesök för att söka avdramatisera verksamheten och dess insatser. Men också genom 
att exempelvis förmedla en vidarekontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, då 
socialsekreteraren menade att hjälp- och stödverksamheten ibland kan vara steg ett i en 
process där det enskilda barnet behöver något mer.  
 
Informanten beskrev vidare att samtycke krävs från föräldrarna. Detta är ytterligare en aspekt 
som kan härledas till det systemteoretiska synsättet eftersom Forsberg och Wallmark (2002) 
beskriver att förutsättningarna kring en individ formas utifrån samspelet med andra. 
Systemteorin beskriver hur relationer påverkar och påverkas av varandra vilket gör barnet 
beroende av huruvida föräldrarna ger sitt samtycke för att kunna tillgodogöra sig den hjälp 
som verksamheten ger. 
 
I arbetet med dessa insatser till utsatta barn dras nytta av de tillgångar som finns inom 
systemet. Socialsekreteraren berättade om flera insatser till utsatta barn vilka utgör alternativ 
eller komplement till varandra, vilka därmed också kan härledas till ett systemteoretiskt 
tankesätt.   
 
KASAM 
Till viss del beskrev socialsekreteraren hjälp- och stödverksamhetens insatser i enlighet med 
det salutogena synsättet då denne skildrar dessa som kunskaps- och insiktsgivande, dels 
genom att barnet får förståelse om att denne inte är ensam i sin situation men också genom 
hur kombinationen av lek och allvar ger barnet kunskap och insikt om sin livssituation. Dock 
beskrev också socialsekreteraren aspekter, som måste tas i beaktande när det gäller den här 
typen av insats. Denne menade att alla föräldrar och barn inte har de förutsättningar som krävs 
för att tillgodogöra sig dessa insatser. Socialsekreteraren beskrev flera alternativa och/eller 
kombinerbara insatser, vilka går i linje med synsättet KASAM – Trappansamtal och barn- och 
familjestöd, vilka i sig ger barnet lärdom och förståelse i sin livssituation. 
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5.3 Samstämmighet och diskrepans 
Ytterligare en övergripande fråga vi ställde var om det finns en samstämmighet och/eller 
diskrepans mellan tidigare klienters upplevelser av och socialsekreterares uppfattning om 
hjälp- och stödverksamheten. I följande avsnitt presenteras de aspekter där målgrupperna 
uttryckligen framför likheter eller skillnader gällande hjälp- och stödverksamheten, aspekter 
vilka kunnat utläsas vid en jämförelse av de två målgruppernas resultat och analysavsnitt.  

5.3.1 Samstämmighet 
Studien visar en tydlig samstämmighet mellan samtliga informanter vad gäller synen på hjälp- 
och stödverksamhetens verkan. Positiva aspekter som framkom var att barnen ges insikt, 
kunskap och därmed sannolikt en större förståelse för sin livssituation. Detta är aspekter som 
ligger i linje med vad Antonovsky (1991) beskriver som KASAM, där graden av KASAM är 
avgörande för hur väl individen klarar att hantera svåra livssituationer. Båda målgrupperna 
betonade hur hjälp- och stödverksamheten erbjuder barnet en vetskap om att de inte är 
ensamma i sin situation. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv innebär detta att nätverket 
kring barnet utvidgas vilket, i enlighet med vad Payne (2002) beskriver, utgör en hälsoaspekt. 
Både Lasse och socialsekreteraren beskrev hjälp- och stödverksamhetens koncept, vilket 
innehåller lek, som ett grundläggande positivt moment. En annan överensstämmande aspekt 
är hur Lotta och socialsekreteraren båda betonade den trygghetskänsla som genomsyrar 
verksamheten. Slutligen poängterade både Lasse och socialsekreteraren vikten av 
verksamhetens fikastunder. 

5.3.2 Diskrepans 
En diskrepans finns mellan målgrupperna då det gäller huruvida denna form av insats dels är 
passande för alla men också huruvida insatsen som sådan är tillräcklig. Lotta beskrev sitt 
deltagande hos hjälp- och stödverksamheten i enbart positiva ordalag och båda informanterna 
i målgrupp 1 – tidigare klienter, menade att insatsen, sett ur deras perspektiv, upplevdes som 
tillräcklig. Dock beskrev Lasse dilemmat huruvida ett barn har förmågan att ge uttryck för 
eventuella ytterligare önskade insatser. Socialsekreteraren å sin sida menade att denna form av 
insats kan vara tillräcklig, om barnet och dess föräldrar har förutsättningar att kunna 
tillgodogöra sig syftet med insatsen. Denne menade dock att i det fall hinder för detta 
föreligger, vilket socialsekreteraren exemplifierade med långvarig omkringliggande 
problematik kring barnet, är inte verksamheten rätt insats att erbjuda. Lundsbye m.fl. (2000) 
beskriver hur alla inom ett system påverkar och påverkas, direkt eller indirekt, av varandra, 
vilket i ovanstående resonemang kan innebära både positiva och negativa effekter. 

5.4 Förslag på framtida förändringar 
En avslutande frågeställning var att belysa informanternas förslag till framtida förändringar av 
hjälp- och stödverksamheten. I följande avsnitt presenteras varje målgrupp för sig genom 
teman för att belysa de aspekter som ligger till grund för tolkningen av det specifika temat. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys av frågeställningen.  

5.4.1 Tidigare klienter 
Vid analyserna framträdde två temaområden som belyste klienternas förslag till framtida 
förändringar av hjälp- och stödverksamheten.  
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Identifieringsproblematik 
Det första temaområdet benämndes identifieringsproblematik, då bearbetningen av materialet 
visade aspekter vilka klienten upplevde kan försvåra identifiering av utsatta barn.  Nedan 
följer ett antal citat som belyser temaområdet: 
 
Lotta menade att det kan vara svårt att uppmärksamma ett barn som henne själv då hon 
beskrev hur ”ansiktet utåt” inte alltid är det sanna. 

 
Det kan ju vara väldigt svårt… jag känner ju själv att jag är den starke, glade 
och positiva utåt men inne… det är… och det är ju inte så lätt för andra att se 
det eftersom man visar den här glada sidan… så det är ju väldigt svårt… 

  
Lotta beskrev också hur hon utåt sett alltid visade en hänsynsfull sida, som någon som aldrig 
gjorde något väsen av sig. 
 

… jag gjorde… sa pappa att ställ dig och diska då ställde jag mig och diskade… 
så jag gjorde det som han sa så jag betedde mig ju inte som någon satunge utåt 
heller… utan jag var den här lilla försynta typen… 

 
Lotta hade inga förslag på ytterligare insatser att ge utan betonade återigen hjälp- och 
stödverksamheten positivt. 
 

… jag fick ett väldigt bra intryck av hjälp- och stödverksamheten. Jag tycker att 
det här gav jättemycket för mig. 

 
Specifik resurs 
Det andra temaområdet benämndes specifik resurs, då en efterfrågan gällande detta framkom i 
materialet. Nedan följer ett antal citat som belyser temaområdet: 
 
Lasse skildrade vad han tror behövs för att uppmärksamma utsatta barn. 
 

… för att kunna hitta de här barnen och göra det riktigt bra för dem det är 
liksom en person som verkligen brinner för det där va och som får fullt stöd från 
skola och kommunen i sig vill säga, att kunna gå in och säga att det här behöver 
jag för att kunna hjälpa de här barnen och tala om och inte bara tänka på 
skolans rykte... 

 
Vidare betonade Lasse att vuxna måste våga se dessa barn. 
 

Våga se och ta tag i saker och ting… det är så mycket folk som är så rädda av 
sig och som inte orkar och vill … 

 
Lasse ansåg att personer som skall arbeta med denna problematik måste ha egna erfarenheter. 
 

… jag personligen tycker inte att det ska vara några som har suttit i skolbänken 
och ska läsa till det här, för att de tycker att det är intressant men inte vet 
någonting om vad det innebär eller någonting… de kan inte ge det där 
som…dom har ju liksom inte varit med om det själv, de förstår inte själva 
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känslan hur det är… den där rädslan ibland när man kommer hem och tänker 
undrar hur farsan är nu då… kommer det en smäll nu eller inte…det är sjukt… 
 

En generell framtidsvision Lasse hade, för att uppmärksamma och för att kunna jobba med 
utsatta barn, var att det avsätts resurser i form av kompetenta, engagerade personer. 
 

Ta in folk som vill jobba med barn och som verkligen förstår sig på barn… inom 
de här områdena. Det är så jävla mycket politik och skit om det här, rent ut sagt 
så det är… ja, man kan bara spy på det när man ser det. Det är så mycket snack 
men liten verkstad, om man säger så… så det är löjligt åt det…  

 
Hjälp- och stödverksamheten upplevdes av Lasse, i stort, bra som den var. 

 
… jag vet ju inte hur det råder nu. Nu är det ju 12-13 år sedan de öppnade upp 
så de har ju mycket att gå på så att säga, de utvecklas ju hela tiden de också. 
Men som det är nu så tror jag att det är som det ska vara… man fick spela 
teater och titta på film och såna saker och det vet jag att det förekommer än, så 
det är jättebra det … för då får dom ju spela ut sina känslor istället… 
psykologi… det är jättebra. 

5.4.2 Socialsekreteraren 
Vid analyserna framträdde tre temaområden som belyste socialsekreterarens förslag till 
framtida förändringar av hjälp- och stödverksamheten.  
 
Minskad stigmatisering 
Det första temaområdet benämndes minskad stigmatisering, då detta i materialet var en tydligt 
framträdande vision från socialsekreterarens sida.  
 
Socialsekreteraren gav uttryck åt en framtidsvision, där barnens utsatthet inte upplevs som så 
laddad. Detta skulle medföra att det inte upplevs som konstigt att gå till hjälp- och 
stödverksamhet, vilket skulle underlätta arbetet.  
 
Förkortade köer 
Det andra temaområdet benämndes förkortade köer, då bearbetningen av materialet visade att 
socialsekreteraren upplevde de idag långa köerna som en problematik.  
 
Ytterligare ett förslag på förändring angående hjälp- och stödverksamhet är att köerna kortas 
ner, så att barnen kan delta i grupper efter en kortare väntetid. Socialsekreteraren önskade 
även att väntetiden på utredning och insatser i stort förkortas och att mer tid ges till 
direktkontakt med det utsatta barnet.  
 
Personligt ombud 
Det tredje temaområdet benämndes personligt ombud, något som i materialet föreslås som en 
framtida åtgärd av socialsekreteraren.  
 
Slutligen framförde socialsekreteraren en idé gällande personliga ombud för utsatta barn. 
Denne berättade att sådana ombud redan finns för människor som gränsar till, men inte är 
inskrivna hos, psykiatrin och deras uppgift är att föra klientens talan. Socialsekreteraren 
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menade att då de utsatta barnen inte är drivande gällande sina frågor, skulle ett personligt 
ombud kunna vara dem behjälpliga.  

5.4.3 Analys 
Finns förslag till framtida förändringar av hjälp- och stödverksamhet? Nedan analyseras det 
insamlade materialet gentemot tolkningsramen, indelade i avsnitten systemteori och KASAM. 
 
Systemteori 
Utifrån hur Lotta skildrade sina reaktions- och beteendemönster under barndomen tydliggörs 
hur individer inom familjesystem påverkar varandra genom sina handlingar och sitt agerande. 
Forsberg, Wallmark (2002) och Lundsbye m.fl. (2000) beskriver systemteorins synsätt som 
holistiskt, där individer påverkar och påverkas av varandra. Såsom Lotta beskrev, hur ansiktet 
utåt inte alltid visar det faktiska emotionella förhållandet, innebär detta, enligt henne, att det 
sannolikt finns en fortsatt framtida problematik i identifieringen av utsatta barn. 
 
Lasse skildrade vad han upplevde som en nödvändig framtida åtgärd gällande identifiering 
och arbetet kring utsatta barn. Han beskrev att det behövs en kompetent person, vilken har full 
tillgång till de resurser som krävs från kommun och skola för att kunna arbeta med utsatta 
barn. Dessa tankegångar är alla applicerbara på systemteorin (Lundsbye m.fl., 2000). Även 
socialsekreteraren framförde önskemål om en liknande framtida resurs i form av ett personligt 
ombud för barnens räkning. Socialsekreteraren skildrade dessutom visionen om förkortade 
väntetider på utredning och insatser, något denne anser skulle medföra en större andel 
direktkontakt med det utsatta barnet. Detta skulle sannolikt medföra att samspelet mellan 
socialsekreteraren och klienten stärks, vilket Forsberg och Wallmark (2002) menar gynnar 
den enskilde individens förutsättningar. 
 
KASAM 
Både Lotta och Lasse betonade vikten av att hjälp- och stödverksamheten fortsätter i samma 
anda. Lasse utryckte att han upplevde det som positivt att deltagarna i grupperna fick 
möjlighet att leva ut sina känslor, något som gav situationen en meningsfullhet och en 
förståelse för den egna livssituationen. Detta kan kopplas till Antonovskys (1991) KASAM, 
där grundstenarna i denna teoretiska ram är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
En vision, som socialsekreteraren delgav, är hur de utsatta barnens situation avdramatiseras i 
samhället, något denne menade skulle underlätta i arbetet med dessa barn. Detta då ett sådant 
synsätt skulle medföra att en insats hos hjälp- och stödverksamheten skulle ses som mindre 
avvikande. En inställning som i enlighet med det salutogena synsättet skulle ge denna typ av 
insats ett hälsoperspektiv istället för att vara skambelagt. 

6 Avslutande diskussion 
Vårt syfte med denna studie var att beskriva socialsekreterares uppfattning om och klienters 
upplevelse av en hjälp- och stödverksamhet riktad till utsatta barn. Intentionen med studien 
var dessutom att undersöka vilka förslag dessa har på framtida förändringar av verksamheten.  
Nedan presenteras en diskussion innehållande aspekter värda att ta i beaktande, ett 
sammandrag av studiens resultat samt vår konklusion baserad på detta. 
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Ett dilemma, för vilket socialsekreteraren redogjorde, var den ekonomiska aspektens påverkan 
på möjlighet till insats. Detta är också en problematik som Rädda Barnen (2006) understryker 
då de menar att det är stora skillnader mellan kommuner då det gäller insatser för utsatta barn. 
Ett ytterligare dilemma, vilket är samstämmig mellan studiens målgrupper och Rädda Barnen 
(2006), är problematiken i att identifiera utsatta barn. 
 
En annan aspekt att ta i beaktande var socialsekreterarens diskussion kring de köer som finns 
till barngrupperna inom hjälp- och stödverksamheten, köer vilka beror på bristen av fulltaliga 
grupper i rätt åldersintervall. Detta resulterar i att denna form av insats inte alltid är en möjlig 
direktinsats. Karlsson (2007), Socialstyrelsen (2002, 2004) och Renberg (2007) beskriver att 
det finns 100 000-tals barn vilka lever i en utsatt livssituation i Sverige idag, varvid ett stort 
mörkertal sannolikt tillkommer. Vi anser att fokus bör sättas på identifieringen av dessa barn 
då ett sådant agerande torde medföra att förutnämnda köer på så sätt minimeras vilket i sin tur 
sannolikt leder till att dessa barn erbjuds adekvat hjälp och stöd i sin livssituation vid rätt 
tidpunkt. 
 
Denna studie påvisade att det förekommer både samstämmighet och diskrepans mellan 
socialsekreteraren och tidigare klienternas upplevelse av hjälp- och stödverksamheten riktad 
till utsatta barn. Det fanns en tydlig samstämmighet vad gäller verksamhetens verkan. Båda 
målgrupper betonade flertalet positiva aspekter, såsom erhållandet av kunskap om 
problematiken och insikten om att inte vara ensam i sin situation. En dominerande diskrepans 
som framkom var huruvida denna form av insats är tillräcklig i sin omfattning och även 
huruvida den är lämplig för alla utsatta barn. Informanterna presenterade visioner gällande 
framtida förändringar hos verksamheten, dock framhöll klienterna vikten av att hjälp- och 
stödverksamhetens arbete fortskrider i samma anda. Socialsekreteraren önskade ett 
avdramatiserande i samhället gällande barnets utsatthet samt mer direktkontakt med barnet i 
arbetet. Vidare framkom från båda målgrupper en vision om en särskild resurs riktad till 
arbetet kring utsatta barn.  
 
Vår konklusion, baserad på denna studie, är att samhälleliga funktioner såsom hjälp- och 
stödverksamheten är nödvändiga. Ser vi till Lindsteins (2001) forskningsprojekt redovisas ett 
flertal, utifrån ett barnperspektiv, positiva faktorer vad gäller Ersta Vändpunkten – en 
verksamhet liknande den som är aktuell i denna studie. Här framkom att denna form av 
verksamhet gav barnen insikt, förståelse och kunskap om deras livssituation, något som även 
våra informanter framhåller. Rädda Barnen (2006) betonar gruppverksamheters positiva 
effekter för utsatta barn. Weinehalls (1997) forskning, Socialstyrelsens rapporter (1990, 2002) 
samt Chiodo m.fl. (2007) och Sappington (2000) påvisar alla de risker som finns med att växa 
upp i dysfunktionella miljöer, då dessa barn löper större risk att utvecklas ogynnsamt samt att 
anamma det dysfunktionella beteendet och därmed fortsätta i samma livsmönster.  
 
Genom att fånga upp dessa barn och ge dem möjligheten att, genom exempelvis en sådan 
hjälp- och stödverksamhet som beskrivits i denna studie, få bearbeta sin livssituation kan detta 
innebära att nämnda dysfunktionella mönster bryts. Dock anser vi att hjälp- och 
stödverksamheten måste ses som en individuell stödinsats och inte en ensamförekommande 
åtgärd, vilken enbart fokuserar på den enskilde individen. Denna insats måste ses som ett 
forum riktat till barnet, grundat utifrån barnets perspektiv och vara en plats där barnet ges en 
möjlighet att utifrån sina egna villkor, på ett lekfullt sätt och utan att känna skuld bara få vara 
barn. Dessa tankegångar medför ett stort ansvar hos inblandade myndighetspersoner, men 
också hos samhällets övriga instanser som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn, 
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såsom exempelvis skola, sjukvård och polis. Vikten av samarbete, instanser emellan, belystes 
även av vår informant Lasse som skildrade hur skolans engagemang spelat en viktig roll för 
hans välmående. Ett samhälleligt ansvarstagande för utsatta barn kan således utgöra ett 
komplement till de insatser som erbjuds till dessa barn och samtidigt föra med sig ett ökat 
samarbete instanser emellan, vilket även torde underlätta identifieringen av dessa barn. En 
stödinsats i sig löser inte barnets omkringliggande problematik. Enligt Lundsbye m.fl. (2000) 
är en omstrukturering av hela systemet nödvändigt för att undvika att en familjemedlem 
utvecklar egenskaper som symtombärare. Således innebär detta att ett förändringsinriktat 
arbete gentemot barnets omkringliggande problematik och därmed hela familjesystemet, är 
oumbärligt för att läka systemet i sin helhet. 
 
En grundläggande problematik inom arbetet med utsatta barn är som tidigare nämnts 
identifieringen av dessa barn. Således är framtida forskning gällande detta problemområde 
önskvärd, för att finna lämpliga vägar att fånga upp största möjliga antal utsatta barn. Därtill 
en longitudinell studie gällande insatser för utsatta barn där, förutom symtomen, även 
problematiken i familjen berörs. Detta för att undersöka vilken verkan denna form av hjälp- 
och stödinsats, i kombination med övriga åtgärder gällande familjesituationen, har på barnets 
utveckling och dess välmående.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide riktad till målgrupp 1 – tidigare kli enter 

Klientens situation 

1. Berätta om din bakgrund/livssituation…  

 

Faktiska hjälpinsatser 

2. Hur blev din situation uppmärksammad?  

2.1 Om via socialtjänst; Hur upplevde du kontakten med myndigheten? 

3. Hur kom du i kontakt med stödverksamheten?  

3.1. Hur lång tid efter att behovet uppmärksammats påbörjades insatsen? 

4. Vilken hjälp fick du via stödverksamheten? 

5. Hur upplevde du den hjälpen?  

6. Upplevde du hjälpen, under den här tiden, som tillräcklig? Om ”ja”, gå till 6.2.  

6.1. Vad hade du, under den här tiden, velat ha annorlunda? 

6.2. Kan du beskriva på vilket sätt stödinsatsen hade betydelse för dig?  

7. Kan du beskriva vilka aspekter inom stödverksamheten, som under den här tiden, 

tilltalade dig mest?  

8. Fanns det något som du upplevde som mindre bra?   

 

Samverkan 

9. Upplevde du att det fanns någon form av samverkan, kring din situation och dina behov, 

med exempelvis skolan? 

 

Framtida förändringar 

10. Vad tycker du/tror du behövs för att barn och unga, som behöver den här formen av 

stödinsats, lättare skall uppmärksammas?  

11. Finns det något som du anser kan förbättra den här formen av stödinsats för barn och 

unga?  

 

Övrigt 

12. Är det något annat som du vill tillägga?  

 

 



Bilaga 2 

Intervjuguide riktad till målgrupp 2 – socialsekreterare 
 

Myndighetspersonen 
1. Beskriv kortfattat din yrkesroll och ditt arbetsområde 

 
Myndighetens agerande 

2. Hur identifierar ni de utsatta barnen/unga, vilka är i behov av stödverksamhet?  

3. Vilka etiska dilemman anser du finns i arbetet med insatser gällande utsatta barn? 

12.1 Hur beaktas dessa?  

4. Hur tas barn-, klass-, köns- samt etniska perspektiv i beaktande, när det gäller insatser 

kring utsatta barn?  

5. Vilka teoretiska och/eller ideologiska kontroverser anser du påverkar arbetet runt dessa 

barn? 

 
 Myndighetens faktiska insatser 
6. Vilka insatser finns att erbjuda dessa barn/unga? 

6.1. Har detta förändrats under de senaste fem åren? 

7. I vilken utsträckning erbjuder ni dessa insatser? 

8. Från att behovet hos det aktuella barnet har uppmärksammats, hur lång tid tar det innan 

han/hon deltar i en insats? 

9. Upplever du som professionell att dessa insatser är tillräckliga?  

 
Samverkan 

10. Hur upplever du kontakten med stödverksamheten? 

11. Vilka aspekter inom stödverksamheten tilltalar dig mest? 

12. Finns det något som du upplever som mindre bra gällande stödverksamhetens insatser? 

13. Hur upplever du att samverkan med andra aktörer, dvs. skola, BVC osv., fungerar när det 

gäller arbetet kring utsatta barn?  

 

Framtida förändringar 

14. Önskar du att du skulle kunna erbjuda någon ytterligare insats till dessa barn? 

14.1. Om ja, vilka? 

14.2. Har du några övriga förslag på förbättringar av stödinsatser för utsatta barn/unga? 

 

Övrigt 

15. Har du något mer som du vill tillägga? 
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