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Utredningshem �och sen då? 
Socialtjänstens syn på värdet av utredning på  

Ekbackens barn- och familjecenter 
 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket värde socialtjänsten tillmäter Ek-
backens utredningar och om de rekommendationer som ges följs. Studiens frågeställningar är: 
Av vilka anledningar anlitar socialtjänsten Ekbacken? Motsvarar Ekbackens arbete det 
uppdrag som socialtjänsten gett? Har utredningen tillfört ny kunskap? Vilken betydelse har en 
utredning på Ekbacken för socialtjänstens fortsatta behandlingsplanering? Följer 
socialtjänsten Ekbackens rekommendationer? Hur värderas en utredning på Ekbacken i 
förhållande till andra utredningsmodeller? Metodvalet är kvalitativt och bygger på intervjuer 
med sju socialsekreterare från olika kommuner i Dalarna. Studiens teoretiska tolkningsram 
utgår från begreppet kvalitet i den sociala barnavården, med fokus på teorianknytning, 
delaktighet och barnperspektiv. Resultatet visar att de utredningar som görs på Ekbacken 
tillmäts ett högt värde och att socialtjänsten i hög grad följer de rekommendationer om insats 
som lämnas från Ekbacken. Ekbacken anses erbjuda ett komplement som kan bidra med 
teoretisk förankrad kunskap och delaktighet för familjerna, såväl i utredningsprocessen som i 
utformandet av insatser. Detta skapar trygghet i socialsekreterarnas svåra och många gånger 
kritiserade arbete. Hur samverkan med psykologisk och psykiatrisk expertis skulle kunna 
utformas är ett angeläget område för vidare forskning. Att utforska även familjernas syn på 
värdet av Ekbackens utredningar, skulle ytterligare bidra till att deras röster hörsammas.  
 
Nyckelord: barnavårdsutredning, utredningshem, socialtjänst, utredningsmetod 
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Child care investigations at Ekbackens Child- and Familycenter 
�what is the use? 

The value of the investigations in the opinion of the social workers  
 
 

Abstract 
The purpose of this report is to get a clear picture of the value of the child care investigations 
at Ekbackens child- and family centre, in the opinion of the social workers, and to consider if 
their recommendations have been followed by the welfare office.  The questions are: Which 
are the reasons to use Ekbacken? Does the work that has been done by Ekbacken correspond 
to the commission, given by the social worker?  Are there any new knowledge raised by the 
investigation?  What is the importance of the investigation for the treatment planning? Does 
the welfare office follow the recommendations? What is the value of Ekbackens model 
compared to other investigation models? The method is qualitative and the basis of the study 
is interviews with social workers who have applied to Ekbacken in order to get help with 
child care investigations. The social workers come from different communities in Dalarna. 
The outcome of the report is that the investigations have a huge value, in the opinion of the 
social workers, and the welfare offices have highly been following the recommendations. The 
opinion of the social workers is that Ekbacken to a great extend is contributing to more 
participation for the families and to get information that is based on theoretical knowledge 
and scientific research. This make the social workers feel secure and to come to a decision 
that can meet the children�s and the families� needs. How to cooperate with psychological 
experts is one important aim for continuous research. To find out the families� opinions 
regarding the value of Ekbackens investigations is another interesting research area.  
 
Key words: Social investigation, Children�s welfare, investigation models,  
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1. Inledning och bakgrund 
Barn som har det svårt är något som vi alla berörs av. Den 20 november 1989 antog FN:s 
generalförsamling konventionen om barnens rättigheter. Inom två år hade en majoritet av alla 
världens stater anslutit sig. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har fått ett 
sådant gensvar (Konventionen om barnets rättigheter 2002). Barn och ungdomar skall ges 
möjlighet att växa upp under trygga förhållanden med möjlighet till en gynnsam såväl social 
som fysisk utveckling. Enligt Barnkonventionen ska konventionsstaterna respektera det 
ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrarna samt ge lämplig 
ledning och råd. (Konventionen om barnets rättigheter 2002, Rosell 2004). I Sverige regleras 
detta ansvar för barn och ungdomar i Föräldrabalken (6 kap. 1-2 § FB1949:341), 
Socialtjänstlagen (5 kap. 1 § SoL 2001:453) samt i vissa fall i Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), som är en tvångslag. Den kommunala socialtjänsten är 
den instans som har skyldighet att uppfylla dessa bestämmelser, i de fall föräldrarna inte 
själva kan tillgodose barnens behov (Norström & Thunved 2003). En barnavårdsutredning∗  
ska inledas om nämnden får kunskap om något som kan föranleda en åtgärd från nämndens 
sida (Norström & Thunved 2003). Detta kan ske i samband med att en anmälan inkommer 
eller att en familj själva söker hjälp. I en barnavårdsutredning utreds förhållandena kring 
barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare för att klarlägga barnets eller familjens behov av 
insatser från socialtjänstens sida. Det kan handla om föräldrar som misstänks svikta i sin 
omsorgsförmåga, eller om barnets eget beteende (Norström & Thunved 2003).  
 
Samhällets resurser är begränsade. De resurser som finns måste användas på bästa sätt utifrån 
lagstiftning, verksamhetens mål och etiska principer. Att tillse att barn och familjer får rätt 
insatser, både utifrån vinsten av minskat personligt lidande och utifrån samhällsekonomiska 
perspektiv är en viktig uppgift för kommunerna (Socialstyrelsen, Skolverket & Statens 
folkhälsoinstitut 2004). För att bättre kunna utreda barnets behov och föräldrarnas 
förutsättningar att möta dessa anlitar socialtjänsten ibland ett utredningshem. En tids vistelse 
på ett sådant kan medverka till ett säkrare underlag för bedömning av vilken typ av insats eller 
placering ett barn kan behöva (SOSFS 1997:15. kap. 9). Beslut om att placera barn utanför 
hemmet, fattas ofta utan att det finns tillräckligt underbyggda bedömningar (Cashmore & 
Ainsworth 2004). Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) menar att många i 
förtid avbrutna placeringar av barn/ungdomar hade kunnat undvikas om placeringen föregåtts 
av en mer grundlig bedömning av barnets behov, där familjen getts möjlighet att själv vara 
med och påverka processen. Faktorer som medverkar till att familjens intresse bättre 
tillgodoses och såväl resurser som svårigheter kan identifieras är:  

• att barnperspektivet tillvaratas,  
• att familjerna får mer inflytande över utredningsprocessen   
• den tillitsfulla relation mellan utredningspersonal och familj som ofta utvecklas på 

utredningshem 
(Palm 1999, Jonsson 2001, Brunesson 2000).  
 

Att placera en hel familj på ett utredningshem utgör en stor kostnad för kommunen och är 
också ett stort ingrepp i en familjs liv.  Det har under många år varit en uttalad ambition att så 
långt det är möjligt minska institutionsvården inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
                                                
∗   För läsbarhetens skull, kommer begreppen barnavårdsutredning, utredning eller social utredning omväxlande 
att användas i uppsatsen. Om inget annat anges i texten är det barnavårdsutredning inom socialtjänsten som 
åsyftas. En utredning kan vara så väl själva arbetsprocessen, som den skriftliga slutprodukten, dvs. 
dokumentationen av processen (Edvardsson 2003). När det är dokumentationen som åsyftas, används begreppen 
skriftlig dokumentation av utredning eller utlåtande.  
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Syftet har varit dels att öka välbefinnandet för den enskilde som får vård i det egna hemmet, 
dels att minska kostnaderna för vården (Eckerlund m.fl 2002). I en utredning av Jan Messing 
från 1995 angående den framtida utformningen av institutionsvård för barn och ungdomar i 
Dalarna, framgår att det i länets kommuner fanns ett önskemål om en regional 
barnavårdsresurs som skulle kunna täcka behov som inte kunde tillgodoses lokalt. Denna 
länsövergripande resurs skulle i första hand rikta sig till psykiskt och socialt utsatta barn i 
åldern 0-12 år och deras familjer. Barnen och familjerna skulle aktualiseras genom 
socialtjänsten i respektive kommun och vistas på institutionen med lagstöd av 
socialtjänstlagen och/eller LVU. Den länsövergripande resursen skulle förbehållas ett litet 
antal barn och familjer som befann sig i en ytterst utsatt livssituation och där en separation 
mellan barn och föräldrar var under övervägande (a.a.). 1997 bildades Kommunalförbundet 
för vård och behandling i Dalarna∗ . Idag finns två akut- och utredningshem i organisationen. 
Ett av dem är Ekbackens barn- och familjecenter, som tar emot föräldrar med barn upp till ca 
12 år (http://www.vobdalarna.se).  Under 2000-talet har några kommuner i Dalarna startat 
egna verksamheter i form av familjebehandlingsenheter, utredningslägenheter etc. 
Kommunerna har signalerat att efterfrågan på utredningar på Ekbacken kommer att minska 
framöver, medan behovet av akutplaceringar kommer att kvarstå (Protokoll MBL §19, 
Ekbacken 2005). Efterfrågan är mycket ojämn över tid. Ena månaden står verksamheten med 
tomma platser, medan det kan vara kö nästa månad. Denna utveckling är ett känt problem för 
institutioner (Se t.ex. AB Vårljus årsredovisning 2003).  
 
Forskning som berör heldygnsinsatser för barn och ungdomar saknas, så väl i Sverige som 
internationellt (Sallnäs 1995, Cashmore & Ainsworth 2004). Påfallande få studier som 
behandlar utredningshem har hittats under förarbetet till denna studie. Bristen på forskning 
gör att kunskapen om nyttan med placering på utredningshem är begränsad.  Det kan därför 
anses angeläget att studera vilken betydelse en placering på ett utredningshem har för 
socialtjänstens behandlingsplanering, när det gäller de mest utsatta barnen och deras familjer.   

1.1. Syfte  
Föreliggande studie undersöker vilket värde socialtjänsten tillmäter Ekbackens utredningar 
och om socialtjänsten följer de rekommendationer om åtgärder som ges efter utredning. 

1.1.1 Frågeställningar 
Av vilka anledningar anlitar socialtjänsten Ekbacken? Motsvarar Ekbackens arbete det upp-
drag som socialtjänsten givit? Har utredningen tillfört ny kunskap? Vilken betydelse har en 
utredning på Ekbacken för socialtjänstens fortsatta behandlingsplanering?  
Följer socialtjänsten Ekbackens rekommendationer? Hur värderas en utredning på Ekbacken i 
förhållande till andra utredningsmodeller? 

2. Ekbackens barn- och familjecenter 
Ekbackens barn- och familjecenter är ett akut- och utredningshem för familjer med barn 0-12 
år, ensamplacerade barn 3-12 år, samt blivande föräldrar. På Ekbacken arbetar 11 personer; en 
institutionschef, en biträdande institutionschef, 8 behandlingsassistenter och en kock. 
Biträdande institutionschefen har även en funktion som utredare, vilket innebär att hon 
ansvarar för de skriftliga utlåtanden som lämnas till socialtjänsten efter utredningen. 
Institutionen har öppet året om, dygnet runt och har plats för 13 personer. Det innebär att 

                                                
∗  Dalarnas 15 kommuner är samtliga delägare och varje kommun är representerad i förbundets beslutande organ. 
Verksamheterna finansieras genom grundbidrag tillsammans med vårddygnsavgifter. (Förbundsordning för 
Kommunalförbundet vård och behandling i Dalarna 1997). 
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fördelningen mellan barn och vuxna kan se olika ut beroende på familjernas sammansättning. 
Utredningen kan ske i verksamhetens egna lokaler, där familjerna har tillgång till eget sovrum 
men för övrigt vistas i gemensamma utrymmen, eller i en närliggande lägenhet.  Placeringar 
sker enligt socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Ekbacken arbetar främst med tre olika uppgifter: att genomföra utredningar, att ge 
råd, stöd, skydd och/eller avlastning till familjer samt att ta emot ensamplacerade barn.  
 
Verksamheten präglas av stor flexibilitet vilket även kan möjliggöra uppdrag utanför 
ordinarie verksamhet. Utredningarna genomförs utifrån de uppdrag som socialtjänsten lämnar 
till Ekbacken och syftar oftast till att öka deras kunskap om familjen. Arbetsmetoderna 
omfattar miljöterapi, samspelsobservationer, aktivitetsobservationer, nätverksmöten och 
samtal med föräldrar och barn - såväl strukturerade intervjuer som spontana samtal som 
uppstår i det vardagliga sammanhanget. Den teoretiska grund som verksamheten vilar på och 
utgår ifrån, är framförallt Kari Killéns (1999) arbetsmodell∗  avseende utredning av 
föräldraförmåga och omsorgssvikt. Övriga teoretiska utgångspunkter är systemteori, miljö-
terapi, anknytningsteori och ett salutogent synsätt. 
 
Till varje inskriven familj utses två kontaktpersoner, som tillsammans med utredaren ansvarar 
för utredningen.  Kontaktpersonerna är de som står familjen närmast och håller i samtal och 
planeringskonferenser, med familjen, nätverket och socialtjänsten. Tillsammans med familjen 
planeras också olika aktiviteter. Att regelbundet låta föräldrarna ta del av de journaler som 
förs om familjen ses som en viktig del av utredningsarbetet, för att skapa delaktighet och ge 
möjlighet till reflektion. På personalkonferenser pågår ett kontinuerligt tolkningsarbete av de 
observationer som gjorts. Dessa diskussioner spelar en viktig roll för hur den gemensamma 
uppfattningen om familjerna utformas och i ett senare skede dokumenteras i skrift.  
 
I vissa ärenden används Marte Meo för att stärka anknytningen mellan förälder och barn.  En 
serie informationsfilmer, �Människans barn�, används ibland, med syfte att motivera till 
reflektion kring föräldraskap och barns behov. När så efterfrågas finns i regel tillgång till 
extern psykolog. Under utredningstiden, som vanligtvis är 6-8 veckor, hålls regelbundna 
samarbetsmöten med socialtjänsten och familjen. Efter avslutad utredning överlämnas ett 
skriftligt utlåtande som grundar sig på personalens samlade bild av familjen∗∗ .   

3. Metod 
I följande kapitel presenteras val av forskningsansats och en redovisning av studiens 
genomförande; hur förberedelserna för datainsamlingen gått till, hur teori och tidigare 
forskning inhämtats och hur litteraturstudier av dessa bedrivits, hur intervjuerna genomförts 
och hur resultatet sedan analyserats och rapporterats. Urvalsstrategi och analysmetod, studiens 
validitet och reliabilitet, samt etik- och metoddiskussion redovisas.  

                                                
∗  Modellen utgår från det professionella sociala arbete med familjer, �family casework�, som utvecklades i 
England och USA på 60-70-talet med teoretiska förgrundsgestalter som t.ex. Winnicott och Hollis. Killén har 
sedan utvecklat sin metod utifrån egen klinisk erfarenhet och aktuell forskning med speciell relevans för 
bristande omsorg, anknytning och nätverkets betydelse (Killén 1999).  
   
∗  ∗  Informationen om Ekbacken har hämtats från Kommunalförbundet VoB Dalarnas hemsida; 
http://www.vobdalarna.se, samt Ekbackens informationsbroschyr och Ekbackens interna arbetsmaterial, 2004-
2005). 
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3.1 Metodval 
Den typ av kunskap forskaren vill komma fram till, är avgörande för vilken metod som bör 
användas (Lantz 1993). Det som eftersträvas i föreliggande studie är ökad kunskap om och 
förståelse för socialtjänstens uppfattning om värdet av Ekbackens utredningar. För detta 
ändamål ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad. När det gäller att beskriva det 
dynamiska skeendet i individers subjektiva upplevelser, är kvalitativ metod att föredra 
(Layder 1993). Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte från början vet exakt 
vilka resultat som är tänkbara. Det handlar om att beskriva hur något upplevs av ett fåtal 
undersökningspersoner och inte om antal, fördelningar eller exakta mätvärden. Den 
kvalitativa metoden erbjuder alltså möjlighet att beskriva andra kvaliteter av verkligheten som 
inte var kända förut (Silverman 2002). Då forskningen eftersträvar en sådan beskrivning är 
intervjun ett lämpligt mätinstrument. Eftersom intervjun som datainsamlingsmetod syftar till 
att förstå meningen med fenomen i förhållande till undersökningspersonens värderingar 
(Lantz 1993) ansågs den som en användbar metod för att uppnå syftet med föreliggande 
studie.  
 
I modern kvalitativ forskningstradition är värdet av en undersökning kopplat till i vilken grad 
den tillför ny, användbar kunskap (Kvale 1997). Anspråket för denna studie är inte att re-
sultatet ska vara generaliserbart, utan att den kunskap som framkommer ska kunna utgöra 
underlag för vidare diskussioner och verksamhetsutveckling. 

 3.2 Urval 
Urvalet av undersökningspersoner i en kvalitativ undersökning bör ske medvetet och inte 
slumpmässigt, för att få deltagare med stor kännedom om fenomenet man vill undersöka. På 
detta sätt uppnås en bra kunskapsbredd i undersökningen, även om ett fåtal personer används 
(Holme och Solvang 1997). Totalt var 46 familjer inskrivna på Ekbacken under 2003-2004, 
varav 19 utgjorde utredningsärenden som resulterade i ett skriftligt utlåtande till 
socialtjänsten.  Bland dessa gjordes nästa urval utifrån att det i uppdraget till Ekbacken skulle 
finnas en förfrågan om rekommendation om insats efter utredningen. De socialsekreterare 
som varit handläggare för dessa utredningsärenden bedömdes vara de som har störst kunskap 
om vilket värde utredningarna haft för socialtjänsten. De fick således utgöra respondenterna i 
undersökningen. 
 
Forskaren ska i en kvalitativ studie försöka ha så stor variationsbredd på undersöknings-
personerna som möjligt, för att på detta sätt se eventuella skillnader och avvikelser i 
materialet (Holme och Solvang 1997, Silverman 2002). Den variationsbredd som kunde 
åstadkommas i denna undersökning var att försöka tillse att det i urvalet fanns handläggare 
från så många som möjligt av delägarkommunerna. Två placeringar från varje kommun fick 
delta i den lottning som sedan utfördes och samma handläggare fick förekomma endast en 
gång. Endast i några fall förekom samma kommun mer än två gånger och då gjordes ett 
slumpmässigt urval mellan dessa. 8 intervjuer ansågs lagom med hänsyn till studiens syfte 
och omfattning samt den tidsram som fanns. De kvarvarande utredningarna, efter den första 
urvalsprocessen, numrerades med siffror, lappar med motsvarande siffror lades i en ask.  8 
lappar drogs och de utredningar som motsvarade dessa utgjorde sedan underlaget för 
undersökningen. Vilka kommuner som medverkar redovisas inte med hänsyn till konfiden-
tialitetskravet (Silverman 2002). I urvalet förekom utredningar som skrivits av två olika 
utredare på Ekbacken. Eftersom författaren själv skrivit ett antal av dessa ansågs det viktigt 
att det fanns en lika stor representation från båda utredarna, vilket alltså utgjorde ytterligare 
ett urvalskriterium. Det visade sig att det bland de 8 som valts ut, fanns en jämn fördelning 
mellan Ekbackens båda utredare, varför inga ytterligare åtgärder behövde vidtas.  
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3.3 Avgränsning 
Syftet med studien är att undersöka vilket värde socialtjänsten tillmäter Ekbackens 
utredningar och om socialtjänsten följer de rekommendationer om åtgärder som ges efter 
utredning. De personer som kan antas ha mest kunskap om vilket värde utredningen på 
Ekbacken haft för den fortsatta behandlingsplaneringen är handläggande socialsekreterare i 
varje enskilt ärende. Därför har undersökningspersoner valts ur denna grupp. Andra tänkbara 
personer som skulle ha kunnat värdera utredningen är familjerna själva, men i föreliggande 
studie undersöks endast socialsekreterarnas uppfattning om Ekbackens utredning. 
 
Huvudtemat för forskning som studerar sociala aktiviteter och subjektiva upplevelser är hur 
individer svarar på olika företeelser i sin sociala omgivning (Layder 1993). Detta påverkas i 
sin tur av faktorer på både meso- och makronivå (Layder 1993, Svedner 1996) men jag har 
alltså valt att fokusera på socialsekreterarens egen upplevelse och i viss mån även på 
dynamiken i samspelet mellan denne och den närmaste omgivningen, som t.ex. kan bestå av 
den placerade familjen, socialtjänstens organisation och/eller utredningshemmet. Det valda 
teoretiska perspektivet utgör en avgränsning när det gället tolkningen av materialet, eftersom 
det utesluter andra tänkbara tolkningsperspektiv.  

3.4 Studiens genomförande 
Att rapportera en vetenskaplig studie fyller två syften, dels presenteras resultatet av en 
undersökt företeelse och dels utgör rapporten ett underlag för en vetenskaplig bedömning av 
arbetet. För att tillgodose båda dessa syften är det viktigt att hela processen beskrivs noggrant 
(Patel & Davidson 1991). 

3.4.1 Förarbete 
Studiens syfte diskuterades i ett tidigt skede med Kommunalförbundet VoB Dalarnas direktör, 
som till en början ställde sig tveksam till undersökningen, med hänvisning till sekretesskäl. 
Länsstyrelsen kontaktades och deras jurister tillfrågades i sekretessfrågan. Därifrån rekom-
menderades att studien skulle genomföras som ett samarbetsprojekt mellan Kommunal-
förbundet och Örebro universitet. Förbundsdirektören godkände att studien genomförs i denna 
form och i och med detta fick författaren tillgång till utredningsmaterialet. Det är dock i 
egenskap av student vid Örebro universitet författaren genomför studien. Studien genomförs 
inte heller på uppdrag av Kommunalförbundet. Beträffande hanteringen av materialet, se 
Etiska ställningstaganden.  

3.4.2 Litteraturgenomgång  
Parallellt med att utlåtanden från Ekbacken lästes igenom, studerades det aktuella 
kunskapsläget beträffande barnavårdsutredningar. Lantz (1993) menar att för att formulera en 
forskningsbar frågeställning behöver man teorianknyta problemet. Hur ser det aktuella 
kunskapsläget ut? Finns det teorier om hur problemet kan förstås? Litteratursökning gjordes 
via Internet∗ . Sökord har varit Barnavårdsutredning, utredningshem, utredningsinstitution, 
socialtjänst och �barn som far illa�, vilket gav ett visst urval av tidigare forskning som ansågs 
relevant för föreliggande studie. För att hitta internationella studier användes även följande 

                                                
∗  Sökmotorer har varit  http://www.eniro.se  och http://www.sverige.se. Den senare är en webbplats för 
sökningar inom den offentliga sektorn, med länkar till t.ex. regeringen, statliga myndigheter, landsting och 
kommuner.  Sökningar gjordes också via Örebro Universitetsbiblioteks ämnesguide till olika länkar, t.ex. Sociala 
nätet (www.socialanatet.com), RASK (www.rask.ub.uu.se) som är en ämnesportal med kvalitetsbedömda länkar 
till webbplatser och webbdokument inom humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och genusvetenskap. 
Sökning har även gjorts på via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) samt i Libris. 
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sökord: childrens welfare, social investigation och parenthood∗   När det gäller internationell 
forskning som specifikt handlar om utredningshem har ingenting hittats. Ett par 
internationella studier om socialt arbete med försummade barn och barn placerade utanför det 
egna hemmet påträffades och bedömdes vara användbara för den här studien. Annan litteratur 
har uppmärksammats genom källhänvisningar i olika studier och forskningsrapporter. Det 
finns mycket skrivet om barnavårdutredningar och på senare år har forskningen fokuserat på 
barnperspektivet och barns och föräldrars rätt till delaktighet i sociala utredningar. 
Forskningen tycks vara bristfällig när det gäller studier som belyser utredningshem för 
familjer med barn under 12 år. Det som finns skrivet om utredningsinstitutioner berör i större 
utsträckning ungdomar i tonåren. Två studier som undersöker just socialtjänstens syn på 
utredningshem har påträffats.  

3.4.3 Intervjuguide 
En intervjuguide (se bilaga 3) utformades utifrån syfte och frågeställningar samt den valda 
teoretiska tolkningsramen. Tidigare forskning om brister i barnavårdsutredningar var t.ex. 
vägledande när det gällde att utforma frågor om vilken ny kunskap som framkom i Ekbackens 
utredningar. Andra viktiga teoretiska perspektiv som legat till grund för intervjuguiden var 
forskning om olika utredningsmodellers resultat.  Intervjuguiden ska inte vara ett utförligt 
frågeformulär, utan ett hjälpmedel och forskaren måste vara beredd att fördjupa och �haka på� 
den intervjuades egna tankar och åsikter. Inslaget av styrning är dock större än i ett vanligt 
samtal eftersom syftet är att få svar på de frågeställningar som är relevanta för 
undersökningen (Holme & Solvang 1997). Forskaren behöver välja struktureringsgrad och 
därmed också eventuella svarsalternativs utformning. Om intervjuguiden innehåller svars-
alternativ, finns det alltid risk att undersökningspersonen känner att inget av alternativen 
passar in på honom/henne, vilket gör att forskaren kanske missar möjligheten till sådan 
kunskap som sträcker sig utanför förförståelsen. Intervjun som metod är fokuserad på 
bestämda temata, men tillåter flertydigheter och förändring (Lantz 1993). Halvstrukturerad 
intervjuguide är särskilt lämpligt vid den typ av information som eftersträvas i den här 
undersökningen, för att den tillåter intervjupersonen att själva definiera betydelsen av olika 
händelser och uttrycka subjektiva känslor (Layder 1993) medan det samtidigt finns en röd 
tråd som hjälper till att hålls fokus på det som ska undersökas. Halvstrukturerad intervjuguide 
har därför bedömts som ett lämpligt mätinstrument, och i de fall där olika svarsexempel ändå 
angetts, har även ett öppet svarsalternativ erbjudits undersökningspersonen, där han/hon upp-
muntrats att utveckla egna tankar.  

3.4.4 Intervjuer 
Först informerades cheferna för Individ- och familjeomsorgen i respektive kommun (bilaga 1) 
om hur genomförandet av studien var tänkt att gå till. Efter godkännande från dessa att 
genomföra studien, skickades e-post (bilaga 2) med information och en förfrågan om att 
medverka i studien, till de handläggare som ingick i urvalet, för att de därefter skulle kunna 
kontaktas för en telefonintervju. Telefonintervjuer genomfördes. Bland de handläggare som 
intervjuas förekommer en avdelningschef och en Individ- och familjeomsorgschef. Alla 
intervjuer är respondentintervjuer vilket betyder att undersökningspersonerna själva är 
delaktiga i den företeelse som undersöks. Vid telefonintervjuer går forskaren miste om de 
möjligheter till tolkning av ansiktsuttryck och gester, som personliga intervjuer erbjuder 
(Trost 1997). Den tidsvinst och kostnadsbesparing som telefonintervjuer skulle medföra 
bedömdes i det här fallet överväga behovet av att kunna tolka den icke-verbala 
kommunikationen. Intervjuguiden (bilaga 3) skickades ut via e-post före telefonintervjun, för 
                                                
∗   Dessa sökningar gjordes på  http://www.eniro.se  och Social Science Information Gateway, 
http://sosig.esrc.bris.ac.uk. 
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att respondenten skulle kunna förbereda sig, tänka igenom frågorna och ta fram de handlingar 
som behövdes för att besvara vissa frågor. Detta förfaringssätt bedömdes öka möjligheten att 
få mer genomtänkta svar och därmed också öka tillförlitligheten. Risken att svaren i och med 
detta skulle bli mer tillrättalagda övervägdes men fördelarna bedömdes överväga. 
Respondenterna var väl förberedda och alla utom en hade tagit fram de uppgifter som 
behövdes för att de skulle kunna besvara frågorna. Den sistnämnda svarade ur minnet. Jag 
uppgav mitt namn, telefonnummer, e-postadress och institutionsanknytning för att underlätta 
kontakten. De vinster i fråga om ny kunskap som studien förväntas medföra presenterades, för att 
motivera deltagandet. Intervjuerna bandades och tog mellan 25 och 60 minuter. Ingen intervju 
var den andra lik och det som bl.a Kvale (1997) skriver om att det uppstår en växelverkan 
mellan forskaren och den undersökte, där förståelsen fördjupas, besannades i hög grad i den 
här studien. Det empiriska materialet bearbetades sedan enligt vad som redovisas under 
rubriken Analys och bearbetning.  

3.5 Förförståelse och val av teoretisk referensram  
Den teoretiska ram som utgör grunden för analysen av det empiriska materialet är rådande 
svensk sociallagstiftning och aktuell forskning om barnavårdsutredningar och om olika 
utredningsmodeller.  Ett centralt begrepp när det gäller barnavårdsutredningar är kvalitet med 
fokus på delaktighet, barnperspektiv och teoretisk förankring. Detta presenteras i kapitel 4. 
Författaren har själv arbetat på Ekbackens barn- och familjecenter sedan 2001, dels som 
behandlingsassistent och dels som utredare. Utifrån den erfarenheten finns en förförståelse om 
den verksamhet som ska undersökas. 

3.6 Validitet/reliabilitet  
När det gäller validitet och reliabilitet skiljer sig betydelsen av dessa begrepp åt i de olika 
forskningsansatserna. Vid kvantitativ ansats är dessa begrepp aktuella i första hand i samband 
med datainsamlingen, frågan blir helt enkelt: Har rätt sorts data samlats in på ett tillförlitligt 
sätt? Validitet avser att det som är relevant i sammanhanget är det som mäts, medan 
reliabilitet avser att mätningen utförs på ett tillförlitligt sätt. (Dahmström 1991). Även vid 
kvalitativ ansats är detta viktigt, men då tillkommer att forskaren är noga med att redovisa hur 
undersökningen utförts och vilket perspektiv som utgör tolkningsramen. Hela analysprocessen 
måste beskrivas (Holme & Solvang 1997). Silverman (2002) talar om motbevisandeprincipen, 
konstant jämförelse, uttömmande materialbearbetning och avvikelseanalys, vilka utgör 
metoder för att säkerställa validiteten. Dessa principer är relevanta och viktiga för denna 
studie. Det innebär att jag som forskare kritiskt måste granska mina egna fördomar och 
ständigt vara beredd att ompröva dessa. Forskaren har alltid egna tankemodeller som kommer 
att styra datainsamlingen (Lantz 2003). Under hela processen har funnits en medvetenhet om 
den förförståelse författaren hade med sig, i egenskap av att själv arbeta som utredare på 
Ekbacken, och vilka förväntningar och fördomar detta kan ha gett upphov till. Genom att våga 
granska undantagen bör forskaren försöka motbevisa de antaganden som gjorts utifrån de 
aspekter som initialt varit i fokus. Att hitta undantagen kan vara det som gör att helheten 
förstås. Forskaren tittar på vilka delar i materialet som kan ställas mot varandra och fokuserar 
på skillnaden och med den metoden kan man komma fram till ny förståelse för olika fenomen 
(Silverman 2000). Dessa aspekter tillämpades när analysen genomfördes. Ett kritiskt och 
ifrågasättande förhållningssätt till de resultat som framkommit har varit viktiga principer. På 
så sätt har författaren försökt säkerställa validiteten i så hög grad som möjligt. Intervjuguidens 
utformning utgör också ett viktigt mått på validitet. Frågorna som ställs måste vara relevanta, 
utifrån att svaren ska leda till att syftet med studien uppnås. För att garantera detta har stort 
arbete lagts ned på att utforma intervjuguiden så att den ska innehålla frågor som rör de 
aspekter jag avser att undersöka och ingenting annat. Reliabiliteten är beroende av att 
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forskaren utförligt redovisar sin metod så att andra, eller hon själv, kan genomföra samma 
undersökning och komma till samma resultat vid ett annat tillfälle (Silverman 2000) Metoden 
har därför beskrivits detaljerat. I intervjuanalysen bör forskaren använda sig av 
interkodarreliabilitet (Wibeck 2000). Utifrån detta kan man uppnå en högre grad av reliabilitet 
i undersökningen, då eventuella skillnader mellan tolkningarna av resultaten kan synliggöras 
och diskuteras. Detta har inte varit möjligt i denna undersökning eftersom det bara är 
författaren själv som haft tillgång till materialet och även utfört allt arbete med uppsatsen. 
Förhoppningen är dock att det medvetna kritiska och ifrågasättande förhållningssättet, i någon 
mån har kompenserat denna brist.  

3.7 Bortfall 
Utifrån de åtta ärenden som valts ut, skickades en förfrågan om medverkan till de chefer för 
individ och familjeomsorgen som var aktuella. Alla utom en svarade på denna förfrågan och 
var positiva till att handläggare från deras avdelning skulle medverka. En svarade inte alls och 
är att betrakta som externt bortfall (Patel & Davidsson 1991). Materialet bedömdes ändå vara 
tillräckligt stort för att studiens syfte ska kunna uppfyllas. I ett fall var den socialsekreterare 
som varit huvudhandläggare tjänstledig och medhandläggaren intervjuades istället. I detta fall 
förekom ett internt bortfall (a.a.) avseende vilka rekommendationer som genomförts, eftersom 
medhandläggaren hade begränsade uppgifter om detta.  

3.8 Analys och bearbetning 
Data som inhämtas till en kvalitativ analys är beskrivande, men en kvalitativ undersökning 
kräver mer än att bara beskriva ett fenomen. Det behöver sättas in i ett sammanhang och ges 
mening. Detta sker i analysen genom att forskaren reflekterar och abstraherar kring det 
beskrivna. Att bara sammanfatta och beskriva innebär inte nödvändigtvis att förståelsen ökar. 
Först när det empirirska materialet ställs i relation till det valda teoretiska perspektivet, ges 
det en mening (Lantz 1993). Enligt Silverman (2002) börjar analysen redan under 
insamlandet av data, vid användandet av kvalitativ metod, vilket också var fallet i den här 
undersökningen. Det har samtidigt funnits en strävan efter att hitta den balans mellan tidigt 
påbörjad analys och neutralitet som bl.a. Wibeck (2000) talar om. Relevant information om 
barnavårdsutredningar insamlades i ett tidigt skede och användes vid planeringen av 
forskningsdesignen för studien och vid utformandet av intervjuguiden. Teman utifrån 
kvalitetsbegreppet, söktes i intervjuerna allteftersom de genomfördes. Analysen påbörjades 
alltså redan under insamlandet av data enligt den modell som bl.a. Silverman (2002) 
förespråkar, där man söker efter mönster och teman, som hela tiden prövas och omprövas.  
 
När intervjuerna var färdiga gjordes en mer systematisk bearbetning utifrån Kvales (1997) 
förslag till analys vid kvalitativa studier, med hjälp av meningskoncentrering, kategorisering 
och tolkning.  Detta har utförts i tre steg. Intervjuerna, som bandats, skrevs först ut i sin 
helhet. I och med detta fanns möjlighet att på nytt lyssna igenom materialet för att söka efter 
mönster och teman. Utskrifterna reducerades och omformulerades därefter till kortare me-
ningar som fångade det väsentliga i respondenternas utsagor. Dessa placerades sedan i 
kategorier som skapats utifrån syfte och frågeställningar samt min egen teoretiska och 
erfarenhetsmässiga förförståelse. Kategorier har även vuxit fram ad hoc utifrån respon-
denternas egna berättelser. Slutligen har det kategoriserade materialet tolkats med utgångs-
punkt i de valda teoretiska perspektiven och tidigare forskning.  

3.9 Metoddiskussion och etiska överväganden 
Målet med den kvalitativa forskningen är att försöka förstå och komma nära, att få ta del av 
människors tankar och känslor, samt försöka sätta sig in i deras perspektiv. Problemområdet 
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definieras utifrån den förståelse som finns om problemet, och det finns en stor öppenhet inför 
resultatet. Forskaren bör försöka skapa en förtroendefull relation och se världen utifrån den 
undersöktes situation. Det uppstår en växelverkan mellan forskaren och den undersökte, där 
förståelsen fördjupas. Det måste finnas en medvetenhet om, och presentation av förförståelse, 
och forskaren bör så noggrant som möjligt återge resultatet av den empiriska undersökningen 
och redovisa hur man kommit fram till sina slutsatser, vilket kan anses ge hög kvalitet på 
forskningen (Silverman 2002, Gilje & Grimen 1992, Holme & Solvang 1997, Thurén 1993, 
Kvale 1997). Någon absolut sanning kan aldrig uppnås, bara en mer eller mindre stor sanno-
likhet. Tolkningar hänger alltid ihop med vem som tolkar, den personens erfarenhetsvärld är 
det som styr tolkningen (Gilje och Grimen 1992). Författarens förförståelse i föreliggande 
studie kan ha påverkat både utformningen av intervjufrågor, valet av följdfrågor och 
tolkningen av svaren. Fel- eller övertolkningar går aldrig att helt undvika (Holme & Solvang 
1997) och detta kan inte heller garanteras i föreliggande studie.  En noggrann granskning av 
frågorna har gjorts, för att de skulle bli så öppna som möjligt och därigenom ge 
intervjupersonerna möjlighet att reflektera fritt, utan alltför stor styrning. Att medvetandegöra 
förväntningar, kritiskt granska tolkningar och prova möjliga alternativa tolkningar (Silverman 
2002, Edvardsson 2003) har varit det tillvägagångssätt som använts för att sträva mot en så 
objektiv beskrivning av respondenternas utsagor som möjligt. Kvale (1997) menar att vid 
intervjuundersökningar är det en förutsättning att forskaren har god kunskap om det som ska 
studeras, för att till fullo kunna ta till vara metodens möjligheter i form av att kunna fördjupa 
och gå vidare med frågeställningarna. Utifrån denna synpunkt kan författarens förförståelse 
även ha utgjort en tillgång under intervjuerna.  
 
Silvermans (2002) modell för datainsamling och analys (se analys och bearbetning) har 
använts vid den inledande bearbetningen av det empiriska materialet. Wibeck (2000) varnar 
för att forskaren vid den parallella processen av datainsamling och analys, samtidigt som 
han/hon kan ha nytta av tidigare erfarenheter och analyser, också kan färgas av detta. Det kan 
leda till att forskaren vid insamlingen av nya data lyssnar selektivt utifrån de mönster han/hon 
tycker sig ha sett i den första analysen. Detta har under hela analysprocessen beaktats genom 
att även här använda de principer, som beskrivits i föregående stycke, som bl.a. Silverman 
(2002) och Edvardson (2004) anger för att säkerställa validiteten i en undersökning. 
Validiteten kan också påverkas av att respondenterna av olika anledningar inte är ärliga 
(Wibeck 2000). En fara med att använda sig av intervju som metod kan vara att 
intervjupersonerna har möjlighet att anpassa sina svar efter vad de tror att forskaren vill höra. 
Det innebär att de �sanna� åsikterna kanske aldrig kommer fram (Holme och Solvang 1997). 
Den risken var särskilt stor i den här undersökningen, eftersom respondenterna i vissa fall 
skulle värdera ett arbete som utförts av forskaren själv. En påverkan på intervjusvaren i 
positiv riktning kan ha förekommit, som inte skulle ha funnits om intervjuerna utförts av en 
helt neutral och oberoende person. Uppfattningen är dock att alla respondenter varit öppna, 
och ärligt delat med sig av sina tankar och känslor rörande Ekbackens arbete. Den enda 
kontroll av detta som kunnat utföras, är att en jämförelse har gjorts mellan svaren från de 
respondenter författaren tidigare haft kontakt med och svaren från dem som inte känt 
författaren sedan tidigare. Vid en sådan jämförelse har ingen skillnad beträffande positiv eller 
negativ respons kunnat konstateras. 
 
Studien hade kunnat utföras som en större kvantitativ undersökning, där samtliga handläggare 
som haft en familj placerad på Ekbacken, i enkätform hade fått värdera Ekbackens arbete och 
redovisa i vilken mån rekommendationerna har följts. Detta skulle ha blivit en 
helhetsundersökning och generaliserbarheten skulle i och med det ökat. Författarens 
bedömning är dock att en sådan undersökning inte med nödvändighet skulle ge en säkrare 
bedömning eller bättre kunskap. Om handläggarna själva fått skatta i vilken grad de haft nytta 
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av Ekbackens utredningar, finns det inget som garanterar att de menar samma sak om de t.ex. 
anger i �i hög grad� på en skattningsskala. Frågeställningarna skulle inte i en kvantitativ 
studie på samma sätt ha kunnat fördjupas, för att hitta t.ex. bakomliggande faktorer till valet 
av placering, värdet av utredningen eller till varför man följt eller inte följt en 
rekommendation. Den kunskap som vuxit fram under intervjuerna och som utvecklat 
följdfrågorna från intervju till intervju, hade heller inte kunnat uppnås. Studiens anspråk 
handlar om ökad kunskap om och förståelse för vilket värde en utredning på Ekbacken kan ha 
för socialtjänsten. Den gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande utvärdering av 
Ekbackens verksamhet.  
 
Enligt Kvale (1997) bör tre viktiga etiska principer följas i en forskningsrapport: Informerat 
samtycke, vilket innebär att intervjupersonerna informerats om syftet med undersökningen 
och varför forskaren har valt att just den personen ska tillfrågas. Det innebär vidare att 
deltagandet i undersökningen är frivilligt. Konfidentialitet, som innebär att materialet inte 
skall kunna avslöja vem personen är. Konsekvenser, innebär att man skall upplysa om hur 
uppsatsen skall användas. Dessa principer har följts genom att både socialsekreterarna och 
deras chefer har informerats om syftet med undersökningen och varför de tillfrågats. De har 
upplysts om att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att när som helst avbryta och de har 
garanterats sekretess. De har vidare informerats om att uppsatsen utgör en del av författarens 
studier vid Örebro universitet, och att resultatet förhoppningsvis kan användas för att tillföra 
ny kunskap och bidra till utveckling för såväl Ekbacken som socialtjänsten. Silverman (2002) 
och Kvale (1997) betonar särskilt vikten av att socialvetenskapliga studier ska tillföra ny 
kunskap som kommer till användning i det praktiska sociala arbetet.  
 
Utredningarna (i kopia) har hämtats på Ekbackens barn- och familjecenter. De har försetts 
med kodnummer och avidentifierats beträffande namn och personnummer. Utredningarna 
kommer inte att redovisas på ett sätt som skulle kunna göra familjerna eller intervju-
personerna igenkännbara. Under arbetet med uppsatsen har endast författaren själv haft 
tillgång till materialet och efter att studien färdigställts kommer det att förstöras.  
 
Genom det som ovan redovisats om etiska ställningstaganden under genomförandet av denna 
studie, har de anvisningar som presenteras i HFSR:s∗  etikregler (1999) beträffande 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  följts. 

4. Teoretisk orientering och tidigare forskning  
I föreliggande kapitel presenteras den teoretiska tolkningsram som ligger till grund för 
analysen av det empiriska materialet. Först redovisas vad lagstiftningen säger om 
kommunernas ansvar för barn och ungdomar och hur en barnavårdsutredning kommer till 
stånd och genomförs utifrån svensk sociallagstiftning. Även barns och föräldrars lagliga rätt 
till insyn och delaktighet belyses.  Detta för att orientera läsaren om den rättsliga grunden för 
en barnavårdsutredning inom socialtjänsten. Därefter presenteras det aktuella kunskapsläget 
avseende barnavårdsutredningar. Ett centralt begrepp är kvalitet i barnavårdsutredningar och 
teman som berörs och definieras är familjens delaktighet i utredningsprocessen och vad som 
menas med att barn far illa. Några olika modeller som används för att utreda förhållanden för 
barn som riskerar att fara illa presenteras och därefter får läsaren ta del av tidigare forskning 
om utredningshem.  

                                                
∗  Humanistiska �samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
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4.1 Lagstiftning 

4.1.1 Kommunernas ansvar 
I socialtjänstlagen betonas kommunernas ansvar för barn och ungdomar. 5 kap. 1 § SoL 
reglerar socialnämndens specifika ansvar gentemot barn och ungdomar. Det betonas att 
socialnämnden  
�i nära samarbete med hemmen ska främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ungdom� samt ... sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och 
fostran utanför det egna hemmet (Norström & Thunved 2003:88-89).  
 
Handläggande socialsekreterare skall bedöma barns behov och föräldrarnas resurser och 
förmåga att tillgodose dem. Vid bristande resurser och förmåga hos föräldrarna skall hand-
läggaren, i samverkan och samförstånd med föräldrarna, identifiera hjälpbehovet och komma 
fram till lämplig åtgärd att bistå barnet och föräldrarna med, för att barnets behov skall kunna 
tillgodoses (Norström & Thunved 2003, Rosell 2004). En utredning kan leda till såväl ett 
erbjudande om bistånd enligt SoL, som vård enligt LVU (Westlund & Isaksson 2001). Syftet 
med LVU är att samhället skall kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och 
ungdomars behov av skydd, vård och behandling då frivilliga insatser av olika skäl inte kan 
komma till stånd eller inte bedöms som tillräckliga (SOSFS 1997:15)  
 
Lagstiftningen har särskilda paragrafer som ska tillvarata barnets intressen Det sägs t.ex. i 1 
kap 2 § SoL att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Paragrafen om barnets 
bästa grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 3. I 15 kap 1a § SoL 
beskrivs socialnämndens skyldighet att, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 
illa, samverka med andra samhällsorgan, organisationer eller andra. Insatser bör sättas in på 
strukturell, allmän och individuell nivå, men det preciseras inte i lagen vilka insatser som ska 
sättas in vid specifika situationer. (Lundström i Andersson m.fl. 1996). Som exempel på 
insatser nämns kontaktperson, �hemma-hos-insatser�, förtur i barnomsorgen, familjehem eller 
familjeterapi, information eller rådgivning. (hänvisning till prop 1979/80 del A SOU1977:40 i 
a.a).  I 3 kap 3 § SoL sägs att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och dess 
uppgifter ska utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. (Norström & 
Thunved 2003).  

4.1.2 Ett ärendes väg från anhängiggörande till beslut 
Ett beslut som fattas av socialnämnden kan ha en lång tillkomsthistoria från det att ärendet 
väcks till dess att beslutet verkställs. Ett ärende kan anhängiggöras (dvs. initieras) hos 
socialtjänsten på flera olika sätt, t.ex. genom att en enskild person ansöker om bistånd eller att 
en anmälan görs. Ibland kan det vara föreskrivet i någon författning att en anmälan bör/måste 
göras som t.ex. vid misstanke om att socialnämnden skulle behöva ingripa till ett barns skydd, 
vilket står i 14 kap 1 § SoL. Sedan ärendet anhängiggjorts ska beredning av ärendet ske. 
Beredningen syftar till att socialsekreteraren ska kunna frambringa ett underlag för att avgöra 
ärendet på ett korrekt sätt. Enligt 11 kap 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en 
utredning av sådant som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden (Norström & Thunved 2003, Warnling-Nerep, 2001).  
 
Utredning inom socialtjänsten omfattar all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt 
för socialnämnden att fatta ett beslut i ärendet. Sådan verksamhet kan, när det gäller barna-
vårdsärenden, inkludera placering på en utredningsinstitution. Socialtjänsten ges lagfäst rätt 
att för bedömning av behovet, konsultera sakkunnig samt i övrigt ta de kontakter som behövs. 
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Socialsekreteraren kan förutom utredningsinstitutioner, använda sig av andra yrkesgrupper för 
att samla in utredningsmaterial t.ex. psykologer eller psykiatriker. En expertfunktion, som till 
exempel ett utredningshem, introduceras som en insats inom ramen för den totala utred-
ningen. Placering på utredningshem kan också komma ifråga utifrån 11 kap. 2 § SoL som 
reglerar möjligheten för socialtjänsten att ingripa till ett barns skydd eller stöd under 
utredningstiden. Detta kan ske utan vårdnadshavarens samtycke (Rosell 2004, Norström & 
Thunved 2003, Warnling-Nerep, 2001). Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara 
slutförd senast inom fyra månader (Norström & Thunved 2003).  
 
En viktig förutsättning för att som socialarbetare, så långt det är möjligt, kunna skaffa sig den 
kunskap som behövs för att göra en bedömning om vad som är barnets bästa är att låta barnet 
komma till tals. Artikel 12 i barnkonventionen erkänner barnets rätt att komma till tals i 
beslutssituationer som rör det enskilda barnet. Detta gäller såväl i domstolar som vid 
administrativa beslut som fattas av olika myndigheter. I dessa fall skall barnet särskilt beredas 
möjlighet att höras (prop 1999/2000:137). Lagstiftningen har tagit fasta på detta och i 11 kap 
10 § SoL står det att barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin talan∗  i mål och ärenden enligt 
socialtjänstlagen och att barn som är yngre bör höras om det kan vara till nytta för 
utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det. Även i 36 § LVU finns denna rättighet 
lagstadgad. Det finns ytterligare lagrum där barnets rätt att komma till tals framhålls, bl a. i  3 
kap 5 § SoL andra stycket, där det står att barnets inställning så långt det är möjligt ska 
klarläggas och i 6 kap 2 a § FB som säger att hänsyn ska tas till barnets vilja i samband med 
frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Sedan ärendet beretts i tillräcklig grad ska ett 
beslut fattas. Denna utredningsprocess har socialtjänsten ansvar för i sin helhet (Norström & 
Thunved 2003). Enligt 20 § FL har förvaltningsmyndighet skyldighet att motivera sina 
slutliga beslut om det gäller myndighetsutövning mot någon enskild (Warnling-Nerep, 2001).  

4.2 Barnavårdsutredningar 
När det gäller arbetet med barn och ungdomar finns det två olika problemtyper, som kan 
föranleda en barnavårdsutredning: det kan vara barnets välfärd och beteende och/eller föräld-
rarnas förmåga att se till sitt barns behov. Problemet kan komma till socialtjänsten genom 
socialtjänstens eget initiativ, genom en anmälan eller genom att familjerna själva ansöker om 
bistånd (Sundell, Vinnerljung, Andrée Löfholm & Humlesjö 2004). Även om alla barnavårds-
utredningar har till syfte att inhämta och pröva information så är det avgörande för 
utredningsprocessen hur denna information inhämtas. Det har betydelse inte bara för vilken 
information som kommer fram utan också för hur relationerna utvecklas och för tillit, 
förtroende, ömsesidig förståelse och vilja till förändring (Westlund & Isaksson 2001). Vilken 
information om en familj som samlas in beror också på socialsekreterarens intention med 
insamlandet. Ofta finns det ett dubbelt uppdrag. När det handlar om myndighetsutövning 
fokuseras ibland på mer på administrativt och juridiskt betydelsefulla uppgifter. En minst lika 
viktig del är sådana data som kan läggas till grund för en positiv förändring för familjen 
(Bernler i Bernler m.fl. 1999, Morén 1999, Morén & Blom 2003). Många forskare vittnar om 
den omfattande kritik som under flera år har riktats mot den sociala barnavården, såväl i 
Sverige som internationellt (Edvardsson 1996 och 2003, Rasmusson 2004, Westlund & 
Isaksson 2001, Östberg, Wåhlander & Milton 2000, Andersson m.fl. 1996, Andersson m.fl. 
2001, Sundell & Egelund 2001, Cashmore & Ainsworth 2004) Det gäller såväl familjehems-
vården och institutionsvården, som arbetet med barnavårdsutredningar (Hänvisning till 

                                                
∗  Att ha talesrätt innebär att ha rätt att starta en process (initiativrätt), att framföra sina synpunkter i en process 
(argumentationsrätt) och att överklaga ett avgörande (klagorätt). För minderåriga kan utses särskild 
ställföreträdare enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. (Clevesköd, Lundgren, Thunved  2003) 
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Riksdagens Revisorer 2001/2002, RRV 2002 i Rasmusson 2004) Kritiken avser brister i såväl 
professionell kvalitet som rättssäkerhet.  

4.2.1 Hur vet man när barn far illa? 
I svensk barnavårdslagstiftning har prognostiska antaganden och orsakssamband mellan upp-
växtmiljö och vuxenliv haft en framträdande plats som motiv för insatser. Förutom för att 
hindra vanvård och misshandel ska socialnämnden alltså ingripa även när man anser att det 
finns risk för att barnet kommer att utvecklas till en vuxen med icke önskvärt beteende 
(Vinnerljung 1996). En grundläggande utgångspunkt för bedömningen av om ett barn far illa 
eller inte, är att man ser barndomen som avgörande för hur människan utvecklas till vuxen 
(Hessle i Andersson m.fl 1996). Men det håller på att växa fram en ny syn på barndomen, där 
det framhålls att den har ett värde i sig, inte bara som en förberedande fas för vuxenlivet. 
Barnens levnadsvillkor blir då viktiga, oavsett om de ger upphov till långsiktiga konsekvenser 
eller inte (Andersson i Meuwisse, Sunesson & Swärd, red. 2000) . 
 
I SOU1986:20 ges exempel på viktiga behov som barn anses ha och där betonas betydelsen 
av relationerna mellan barnet och de vuxna som finns närmast dem. Långt ifrån alla får dock 
dessa behov uppfyllda. Det finns inte heller något absolut värde för var gränsen går för ett 
�tillräckligt bra� föräldraskap. Det finns många sätt att uppfostra barn och det finns många 
åsikter om uppfostran (Killén 2002). Det är också inom ramen för en relation till en vuxen 
närstående som barn utnyttjas och blir utsatta för misshandel. Psykologisk och social isolering 
är en företeelse som kan förknippas med våld mot barn (Andrew u.å.) Flera vetenskapliga 
studier (t.ex. Giovanni & Becerra 1979, Hutchinsson 1994, Birchall & Hallett 1995, 
hänvisning i Sundell & Egelund 2001 samt  Horwath & Saunders 2005) visar att det råder stor 
oenighet mellan olika yrkesgrupper om var brytpunkten går, när omsorgssvikten är så stor att 
ett barn kan sägas fara illa. I allmänhet har socialarbetare större tolerans än både lekmän och 
sjukvårdspersonal. Att samarbeta över yrkesgränserna och tydliggöra vars och ens roller kan 
bidra till en större samsyn som gynnar de utsatta barnen (Horwath & Saunders 2005). Det 
råder även stor variation inom yrkesgrupperna, olika socialarbetare gör olika bedömningar 
både avseende allvarsgrad, om en barnavårdsutredning ska inledas eller inte, hur utredningen 
bör ske och val av insats (Östberg, Wållander & Milton 2000). Forskningen kan inte heller 
bidra med några säkra orsakssamband när det gäller vilka barn som riskerar att få sin hälsa 
och utveckling skadad. Man kan endast tala om sannolikheter, vilket innebär att det inte finns 
någon tydlig vägledning vid skapandet av normer för när samhället ska inleda en utredning 
eller ge stöd och hjälp (Hutchison 1994, hänvisning i Sundell och Egelund 2001). Denna 
vetenskapliga oklarhet om vad som skadar ett barn, medför att riskbedömningar ofta 
utgår från andra grunder än vetenskaplig kunskap. Sundell och Egelund (2001) menar 
att grunden för riskbedömningar i hög grad handlar om kulturella föreställningar om 
familjeliv och uppfostran samt föräldrars brott mot förväntningar om föräldraskap.  
 
Vid ingripanden enligt LVU är det inte förhållandena i sig som ska utgöra grunden för 
ingripandet, utan de konsekvenser som dessa kan få för det enskilda barnets hälsa och 
utveckling på kort och lång sikt. Dessa konsekvenser måste bedömas från fall till fall och 
sättas i relation till att olika barn kan ha olika behov och olika egna resurser och att föräldrar 
har förmåga att tillgodose barns behov på olika sätt. (SOSFS 1997:15. kap. 4). När 
socialarbetaren ska utreda barns förhållanden måste han/hon ha ett öppet sinne och vara 
vaksam på hur egna fördomar kan styra utredningen. (Horwath & Saunders 2005).  
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4.2.2 Vad är kvalitet i barnavårdsutredningar? 
I Socialstyrelsens allmänna råd för individ och familjeomsorgen (SOSFS 2000:15 (S) 
hänvisning i Eckerlund m.fl.2002) nämns som exempel på god kvalitet i sociala utredningar: 
 
� Att den enskilde anser sig bli bemött med respekt. 
� Att den enskilde får och anser sig få tillräcklig information om verksamhetens innehåll. 
� Att den enskilde anser att insatserna utformas efter hans eller hennes behov och så långt  
som  möjligt i samråd.  
� Att insatserna utformas så att de inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och 
gruppers egna resurser. 
� Att barnperspektivet särskilt beaktas i verksamheten. 
 
Westlund och Isaksson (2001) talar om kvalitetskriterier ur fyra olika perspektiv; professio-
nellt, lednings-, personal- och klientperspektiv. Kvalitetskriterier ur professionellt perspektiv 
handlar om att följa de riktlinjer för handläggning som finns formulerade i socialtjänstlagen, 
förvaltningslagen och socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Kvalitet ur ledningsperspektiv handlar främst om kostnads-
effektivitet. Ur personalperspektiv kan det handla om arbetsmiljö och arbetsglädje och ur 
klientperspektiv om upplevelser och förväntningar. Inte bara att klienten blir respektfullt 
bemött och är delaktig i utredningen utan även i vilken mån klientens behov av bistånd eller 
vård verkligen blir klarlagda. Till varje perspektiv hör delvis skilda intressen och olika sätt att 
se på kvalitet (Westlund & Isaksson 2001). Rosell (2004) talar om att för att utföra en 
kvalitativt bra utredning ställs det krav på olika kompetensområden � fackkompetens, dvs. 
direkt kunskap om barn och deras utveckling och relationer, personlig kompetens, som 
personlig trygghet samt organisatorisk kompetens.   
 
Det konstateras i rapporten �Vårdens värde� (Eckerlund m.fl 2002) att det finns mycket att 
vinna när det gäller kvalitet och effektivitet, om insatserna kan samordnas och erbjudas i ett 
sektorsövergripande sammanhang. En beslutsfattare står ofta inför en avvägning där en 
närliggande och säker kostnad för en viss insats ställs mot en osäker intäkt någon gång i 
framtiden � som dessutom kanske tillfaller någon annan aktör. Ett långsiktigt perspektiv och 
samverkan mellan olika huvudmän är därför av stor betydelse för att nå ett bra resultat som 
möjligt.  För att utnyttja samhällets resurser mer effektivt än idag är det alltså viktigt att de 
berörda huvudmännen samverkar när insatserna planeras och genomförs. För att samverkan 
ska komma till stånd och fungera bra krävs politisk styrning. Alla berörda parter behöver se 
samverkan som ett område som kräver tid och resurser för att ge bra resultat för de berörda 
barnen och ungdomarna (Socialstyrelsen, Skolverket & Statens folkhälsoinstitut 2004). 
 
Edvardsson (2003) anger ett antal faktorer som är avgörande för kvaliteten i en barnavårds-
utredning. Han menar att samma krav bör ställas på den skriftliga dokumentationen av en 
social utredning, som på andra vetenskapliga skrifter. Det gäller i synnerhet barnavårds-
utredningar eftersom bristfälliga utredningar kan leda till felaktiga insatser och att barn 
drabbas hårt, trots av avsikten var att skydda dem (a.a.). Sådana krav är enligt Edvardsson 
(2003:8) t.ex. öppen redovisning av underlag och av tankeleden fram till slutsats, tydlighet, angivande av 
syfte eller frågeställning, förankring i konkreta data och angivande av teoretiska antaganden och definitioner, 
redovisning av metod, relevanta uppgifter, tillförlitlighet, precisering, noggrannhet, kontroll, bestyrkanden,  
källredovisning, källkritik, övervägande av olika tolkningar och förklaringar, hypotesarbete, prövning för och 
emot olika alternativa hypoteser, undvikande av känsloladdat språk och etiska överväganden.  
 
Socialstyrelsen driver sedan 1999 projekt Barns Behov i Centrum (BBIC) i samarbete med sju 
försökskommuner/kommundelar i olika delar av landet. Projektet har sin bakgrund i den 
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omfattande kritik som under flera år återkommande riktats mot den sociala barnavården.  
Målet är att, med förebild från England, utveckla ett enhetligt system för utredning, planering 
och uppföljning, vilket antas innebära en kvalitetshöjning. Utgångspunkten är sju olika 
behovsområden som samtliga ska inventeras under utredningen. Barnets delaktighet och 
inflytande uppmuntras särskilt (Socialstyrelsen 2004). Bodil Rasmusson (2004) har utvärderat 
metoden i Sverige. Analysen och genomgången av 38 barnavårdsutredningar som utförts 
enligt BBIC, visade att de sju behovsområdena beaktats i stor utsträckning. De flesta 
utredningarna hade ett tydligt barnperspektiv utifrån att barnen kommit tals genom samtal 
eller genom att de observerats. Dessa ansatser fullföljdes emellertid sällan på ett tydligt sätt i 
avsnitten om analys och bedömning. Detta antogs bero på att socialsekreterarna i hög grad 
saknade teoretiska kunskaper för att kunna värdera informationen och utifrån detta dra 
slutsatser om tänkbara konsekvenser för barnen. Utvärderingar av de engelska förlagorna 
visar på liknande resultat (Rasmusson 2004). Bernler och Johnsson (Bernler, m.fl. 1999) 
menar att kvaliteten på det psykosociala arbetet ökar när det bygger på teoretiskt grundade 
överväganden. Fördelen med att använda mallar vid intervjuer och utredningar är att man inte 
riskerar att �glömma bort� något viktigt område som bör undersökas (Bernler, m.fl. 1999, 
Horwath & Saunders 2005). Det blir annars ofta de mer konkreta, spektakulära och 
känsloladdade händelserna som rapporteras i utredningar om barns bristande omsorg, och det 
vardagliga föräldraskapet som är mer abstrakt, noteras inte (Horwath & Saunders 2005). 
Bernler (Bernler m.fl.1999) menar att standardiserade formulär passar bra då intentionen med 
informationssökandet endast är att samla in en begränsad information. Strävar man däremot 
efter en fördjupad kontakt, där även känsligt material behöver komma upp till ytan, lämpar 
det sig bättre med ett mer fritt samtal, där målet blir att i första hand skapa en relation. Även 
Morén & Blom (2003) menar att en bärande och tillitsfull relation till socialarbetaren kan 
bidra till ett nytt sätt att förhålla sig till sina livsmöjligheter, vilket är en god grund för ett 
lyckat resultat av eventuella insatser. Klientens och socialarbetarens gemensamma 
ansträngningar är den process som leder framåt. Även samverkan med andra aktörer utgör en 
viktig kvalitetsaspekt. FoU-Kronoberg∗  har studerat vad det är som påverkar och avgör 
socialsekreterares val av en specifik åtgärd för den unge. Rapporten vittnar bl.a. om positiva 
erfarenheter när flera aktörer samverkar, tillsammans kan man då göra mer än vad var och en 
kan åstadkomma på egen hand (Rosell 2004). Horwath & Saunders (2005) har kommit fram 
till liknande slutsatser. Andersson m.fl. (2001) talar om olika problem socialarbetare ställs 
inför under arbetet med barnavårdutredningar. Ett sådant kan t.ex. vara polariserat 
seende, där all empati riktas mot någon enskild individ och alla svårigheter och problem 
förläggs hos någon annan. Gruppsanningar är ett annat fenomen som kan drabba den 
sociala barnavården. Författarna menar att det i stressade situationer, kan vara lättare för 
en grupp att prata sig samman om en förenklad verklighetsbeskrivning än att stå ut med 
en den oklara och svårtydda verklighet som barnen ofta lever i. Detta trots att det strider 
mot enskilda deltagares bättre vetande. 

4.2.3 Barnets och föräldrarnas delaktighet i utredningen 
Ett ökat inflytande är något som präglar många områden i samhället idag. Det ökade inflytan-
det benämns på olika sätt. Det kallas ibland brukarinflytande, andra benämningar är delaktig-
het eller empowerment. Det är också en grundläggande princip i både FN.s barnkonvention 
och svensk lagstiftning att barnen och deras föräldrar ska delta i och ha inflytande över vad 

                                                
∗  FoU-Kronoberg är ett nätverk för forskning, utveckling och kunskapsspridning inom 
välfärdsområdet, mellan kommunerna, landstinget, kommunförbundet, försäkringskassan, länsarbetsnämnden, 
universitetet och länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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som sker under en barnavårdsutredning (Konventionen om barnets rättigheter 2002, Sundell 
& Egelund 2001, Payne 2002, Andersson m.fl. 2001). Arbetsplaner infördes som ett 
arbetsinstrument inom socialtjänsten i samband med att Socialtjänstlagen började tillämpas. 
Arbetsplanen ska vara en överenskommelse mellan klienten och socialnämnden om hur 
arbetet med ett problem ska utföras (Sundell 2004). Det som i hög grad är avgörande för 
föräldrars känsla av tillfredsställelse i samband med att de är föremål för en 
barnavårdsutredning, är om de har möjlighet att påverka utredningen och vilket beslut som 
fattas, samt att beslutet medfört en insats som varit till hjälp för familjen (Oxenstierna 1997).  
 
Vikten av enhetlighet i sättet att handlägga och dokumentera betonas av flera forskare (bl.a. 
Rasmusson 2004 och Horwath & Saunders 2005). Rasmusson (2004) menar att det är en 
förutsättning för att garantera rättsäkerhet och kontinuitet, samt för att göra brukarna delaktiga 
och göra processen begriplig för dem. Horwath & Saunders (2005) uttrycker att det också 
minskar risken för bias och rekommenderar att standardiserade formulär används för att 
garantera kontroll över hur utredningen utförs. Socialsekreterarna påverkas av att de arbetar i 
en organisation som till sin karaktär är byråkratisk, administrativ och kontrollerande. De ska 
möta varje klient utifrån hans/hennes behov, samtidigt som de måste följa de lagar, regler och 
rutiner som gäller. Det ekonomiskt hårdnande klimatet tycks ha lett till att mycket av det 
byråkratiska, kontrollerande och normaliserande inom socialtjänsten har förstärkts, vilket har 
ökat socialsekreterarnas ambivalens inför sitt arbete (Billquist 1999). När det gäller 
delaktighet i den skriftliga dokumentationen av en social utredning, föreslår Stefan Moren 
(1999) en biståndsorienterad modell för dokumentation istället för den traditionella, som han 
menar är administrativt och byråkratiskt orienterad. Han betonar relationens betydelse i 
socialt arbete och beskriver det på följande sätt: 

 
� En viktig aspekt som sällan uppmärksammas är insatsernas ömsesidighet i socialt arbete: det är 
ju inte bara socialarbetaren som gör en insats � det gör i lika hög grad klienten. Denna 
ömsesidighetens princip (Morén 1996:29) förutsätter dokumentation som inbegriper och 
värderar klientens del i insatsen. Det innebär också, manifesterat i dokumentationens innehåll 
och användning, ett erkännande av klientens betydelse för sina egna förändringsmöjligheter; ett 
slags empowerment.�  
(Moren 1999:336). 

 
Fransson (2003) visar i en undersökning av tillämpningen av barnperspektivet i barnavård-
sutredningar, att barnen inte ges tillräckligt med utrymme och ofta finns ingenting dokumen-
terat om barnens egen åsikt om sin situation i deras egna akter. Några orsaker till detta antas 
vara bristande kompetens när det gäller att samtala med barn, vårdnadshavarnas rätt till insyn 
och beslutande i barnens ärende samt myndigheternas bristfälliga samarbete runt barnen. 
Fransson menar att det är vårdnadshavarnas situation och problematik som presenteras.  
Barnet skildras ofta som ��ett symtom av vårdnadshavarnas problem� (Fransson 2003:36). 
Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) betonar vikten av att placering på 
fosterhem eller institution föregås av en ordentlig utredning av barnet/ungdomen, där de ges 
möjlighet att uttrycka egna önskemål om sin livssituation och om framtiden.  
 
Men det finns också en komplexitet i att barn ges möjlighet att i sociala utredningar göra sin 
röst hörd.  Samtal som sker i avsikt att få fram uppgifter om barnets vårdnadshavare är 
särskilt konfliktfyllda och svåra att förhålla sig till för barnet. Barnet i utredningar inom 
socialtjänsten befinner sig både formellt och psykologiskt i otydliga och ofta omsorgs-
bristande situationer, men de befinner sig också nästan alltid i beroendeställning till de 
människor som socialtjänsten misstänker brister i omsorgen. Barnets vilja måste därför 
värderas av en person med erfarenhet och kunskap om ovan beskrivna konfliktsituation 
(∅ vreeide 2001, Andersson m.fl. 2001). Även Stilgård och Tillander (2001) belyser denna 
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komplexitet. De menar att i begreppet barnperspektiv ingår att man tar del av barnets egen 
uppfattning av sin situation och sedan gör en helhetsbedömning utifrån den vuxnes kunskaper 
och erfarenheter, för att komma fram till vad som är barnets bästa, vilket även bekräftas av 
SoL 3 kap 5 §. Där står att barnets inställning ska klarläggas med hänsyn till dess ålder och 
mognad.  Detta ska ske utan att barnet försätts i svåra valsituationer. Uppgiften för 
socialsekreteraren blir att skaffa sig en bild av barnet och dess behov (Norström & Thunved 
2003) För att verkligen få ta del av barnets egna tankar krävs att socialsekreteraren skapar en 
relation till barnet. För att en sådan relation ska komma till stånd krävs tid, regelbundenhet 
och personkontinuitet (hänvisning till Wahlström, 2000 i Stilgård & Tillander, 2001). Att 
kommunicera med barn i en så svår situation som t.ex. en social barnavårdsutredning, ställer 
mycket stora krav på socialsekreteraren (Falck, red. 2002).  
 
 I boken Turning points från 1994 beskriver Butler and Williamsson (hänvisning i Falck, red, 
2002) vad som är viktigt för att barn ska känna förtroende för vuxna: Det handlar om att vara 
tillgänglig och mottaglig, genom att erbjuda en regelbunden och förutsägbar kontakt med 
barnet. Viktigt är också att bygga upp en relation och kunna vägleda barnet utan att vara 
styrande eller fördömande. Även det sammanhang där dialogen förs, är mycket viktigare för 
barn än för vuxna. Ett socialkontor är inte alltid det bästa stället för ett samtal med barn i ett 
känsligt ämne (Hessle i Andersson m.fl.1996). Stilgård och Tillander (2001) betonar att ett 
utökat barnperspektiv inte står i motsättning till ett vuxenperspektiv och hänvisar till 
Socialstyrelsens rapport �Barn i Fokus� (SoS rapport 1996:19, hänvisning i a.a.) där man 
konstaterar att barn inte kan ses som frikopplade från sina föräldrar och att det därför utifrån 
barnets bästa är viktigt att socialtjänsten inte lämnar den vuxne utan stöd och hjälp.  En som 
belyser föräldrarnas ställning i utredningsprocessen är Eva Friis.  I sin avhandling �Sociala 
utredningar om barn� (Friis 2003) visar hon på ett samband mellan ifrågasatta föräldrars möj-
ligheter att utöva ett aktivt föräldraskap och att de fått genomgå undersökningar eller 
behandlingar som syftar till att klarlägga och behandla föräldrarnas föräldraförmåga. Hon på-
talar i sin studie vikten av att rättsligen föranstalta om att beslut som innebär att barn och 
föräldrar skiljs åt för lång tid, måste vara baserade på en särskild utredning avseende 
föräldraförmågan (Friis 2003).   

4.2.4 Tre modeller för barnavårdsutredningar 
Westlund och Isaksson (2001) beskriver tre olika utredningsmodeller, traditionell informa-
tionsprövande utredning, lägenhetsutredning och familjerådslag. Vilken utredningsmodell 
familjerna erbjuds styrs ofta av hur man arbetar i den aktuella kommunen (Westlund och 
Isaksson 2001).  Nedan redogörs för det aktuella kunskapsläget avseende dessa modeller. 
  
Informationsprövande modell Traditionell barnavårdsutredning kännetecknas av den 
informationsprövande modellen. Information inhämtas, analyseras och prövas, parallellt med 
att utredaren håller på med andra utredningsuppdrag (Westlund och Isaksson 2001). Stilgård 
och Tillander (2001) beskriver detta som en linjär process där man först ska skaffa kunskap 
om problem och behov för att sedan göra en professionell bedömning av vilken insats som är 
lämpligast för familjen. Därefter ska klienten motiveras till den insatsen, som sedan 
verkställs. Klienten blir då ofta ett objekt för den professionelle. Confirmation bias är ett 
vanligt förekommande fenomen i sociala barnavårdsutredningar. Vi människor tenderar att 
söka information som bekräftar de ståndpunkter vi har och även när det gäller 
barnavårdutredningar är detta förhållningssätt vanligt (Edvardsson 2003, Sundell & Egerlund 
2001). Flera studier visar att socialsekreterare ofta tidigt i utredningsprocessen beslutar sig för 
en lämplig insats, för att sedan selektivt samla in information som bekräftar deras första 
hypotes. (t.ex. Ståhl 1994, Farmer & Owens 1995, Sundell & Karlsson 1999, hänvisning i 
Sundell & Egelund 2001, Rosell 2004). Den information som samlas in om barnet är därtill 
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ofta otillräcklig, den insamlade informationen integreras inte, viktig information över- eller 
underskattas. Systematik och struktur saknas, vilket ytterligare bidrar till att det blir svårt att 
utläsa effekter av socialtjänstens insatser. (Westlund & Isaksson 2001, Sundell och Egelund 
2001, Andersson m.fl. 1996, Edvardsson 2003).  
 
Lägenhetsutredning Enligt Westlund och Isaksson (2001) kännetecknas utredning i lägenhet 
ofta av ett mer reflexivt arbetssätt än vid traditionella barnavårdsutredningar. Föräldrarna ges 
möjlighet att i samtal med utredaren reflektera över och ge sin syn på problem och resurser i 
familjen. Det blir en dynamisk process där familjen spelar en aktiv roll, som ett subjekt som 
samspelar med andra (Stilgård och Tillander 2001). Barnperspektivet tas i högre grad till vara 
i den här typen av utredningar. Utredningen sker intensivt under en begränsad tid och 
utredaren fokuserar på ett ärende i taget (Westlund och Isaksson 2001). Stilgård och Tillander 
redovisar i sin utvärdering �Utredningslägenheten och barnperspektivet� (2001) att familjen 
blir mer delaktig i en utredning som utförs i utredningslägenhet än vid ett traditionellt 
utredningsförfarande. Detta förklaras med att den dagliga samvaron, där lägenheten utgör en 
trygg bas, förbättrar möjligheten till en tillitsfull samarbetsrelation mellan utredare och familj. 
Den innebär också att barn och föräldrar synliggörs och familjens egna resurser blir tydligare. 
Att familjerna erbjudits stödåtgärder och ett högt omhändertagande under utredningstiden har 
gjort det möjligt att på ett konstruktivt sätt möta den kaotiska tillvaro och den kris som ett 
ifrågasatt föräldraskap ofta orsakar. Familjerna har på så sätt upplevt att de fått en ökad känsla 
av sammanhang och kompetens och kunnat vara delaktiga i processen. När familjen får vara 
med och ha inflytande över utredningen läggs grunden för en förändringsprocess. I rapporten 
lyfts fram, att en verksamhet som bygger på respekt och delaktighet och som har ett utpräglat 
barnperspektiv är välgörande även för den kommunala ekonomin.  
 
Familjerådslag.  Familjerådslag erbjuder ytterligare en möjlighet till delaktighet för familjen, 
genom att de kan mobilisera sina egna och nätverkets resurser. Här är utredarens uppgift att ta 
fram underlag och frågeställningar som rådslaget ska diskutera och besvara samt att efter 
rådslaget ta ställning till nätverkets handlingsplan (Westlund och Isaksson 2001). Den här 
utrednings- och beslutsmodellen utvecklades i Nya Zeeland där den kallades Family Group 
Conferences. Utgångspunkten var att särskilja utredningen om huruvida barn far illa, från 
utredningen om vilket bistånd familjen i så fall skulle behöva.  Socialsekreteraren fortsätter 
alltså att utreda om barnet riskerar att fara illa, medan familjen tillsammans med nätverket 
försöker utröna vilken insats som skulle vara bäst för barnet/familjen. Familjerådslaget bygger 
på tanken att familjen har rätt att vara involverade i beslut som rör deras barn och även att de 
beslut där familjen varit delaktiga blir bättre än de beslut som tjänstemännen fattar (Sundell & 
Egelund 2001). Forskningsresultat om vad som hänt barn efter familjerådslag är motstridiga. 
En del resultat talar till förmån för familjerådslag. Marsh och Crow (1998 hänvisning i 
Sundell 2002) och Shore med flera (2002, hänvisning i Sundell 2002) visar att är det mycket 
få barn från familjerådslag som återaktualiserades på grund av omsorgsbrist eller övergrepp. 
Andra studier visar inga större skillnader mellan familjer som deltagit i familjerådslag och de 
som utretts på traditionellt vis. Resultat från utvärderingen av Svenska Kommunförbundets 
försöksverksamhet visar att det var lika vanligt med återaktualiseringar bland barnen som 
medverkat i familjerådslag som bland dem som inte gjort det (Sundell 2002). 

4.3 Vad forskningen säger om utredningshem 
När socialtjänsten vänder sig till en utredningsinstitution, handlar det ofta om tjänster som 
socialförvaltningen av olika anledningar väljer att inte utföra själva. Socialsekreteraren kan 
behöva hjälp med en kartläggning för att få idéer om hur han/hon ska gå vidare (Sohl & 
Thörngren 2003) eller man kanske vill testa förändringsbenägenhet och motivation hos 
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familjerna (Jonsson 2001). Relationen mellan familjen och socialtjänsten kan vara infekterad 
och utgöra hinder för att få till stånd ett samarbete. Då kan utredningshemmet utgöra en länk 
där det blir möjligt att upprätta ett förtroendefullt klimat och en arbetsallians (a.a.). Att 
tillsammans med barnet och familjen göra en grundlig bedömning av dess behov är en viktig 
uppgift för ett utredningshem (Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle Westermark 2001). En annan 
orsak till placering kan vara att situationen i hemmet är akut och handläggaren bedömer att 
barnet behöver vistas en tryggare miljö under utredningstiden (Jonsson 2001).  I mötet mellan 
socialtjänsten, som uppdragsgivare och utredningsinstitutionen, som uppdragstagare, kan det 
alltså finnas behov av att klargöra vad det är som ska ske under utredningstiden (Sohl & 
Thörngren 2003)  
 
Två svenska studier har påträffats, där socialtjänstens värdering av placering på utred-
ningshem studerats. Kerstin Palm (1999) har i ett psykologexamensarbete undersökt erfaren-
heter av placering på Klingsta akut- och utredningshem för barnfamiljer. Studien visar att i sju 
fall av tio följer socialtjänsten helt de rekommendationer om insats som utredningshemmet 
ger, i två fall delvis och i ett fall inte alls. De intervjuade socialsekreterarna anger vidare att de 
fått ökad kunskap om familjerna genom placeringen på hemmet, och att personalen där i hög 
grad lyckades skapa kontakt med familjer som tidigare varit svåra att nå. Detta i sin tur bidrog 
till att föräldrarna blev mer motiverade att ta emot hjälp. Föräldrafunktionerna förbättrades 
under tiden på hemmet. Utredningshemmets fokus på barnets behov upplevs som positivt av 
socialtjänsten.  Det man saknar är större samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin. Björn 
Jonsson har gjort en utvärdering av ett utredningshem för ungdomar, Högelid, på uppdrag av 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg (Jonsson 2001). Utvärderingen visar att socialtjänsten 
tycker att utredningshemmet har stor betydelse när det gäller möjligheten att placera akut, 
samt för att erhålla ytterligare utredningsmaterial. I hög grad ser man positivt på de 
rekommendationer som Högelid ger.  
 
Brunesson (2000) har belyst relationen mellan föräldrar med ifrågasatt föräldraskap och 
utredningspersonal på ett utredningshem. Studien visar att det är möjligt för dessa föräldrar att 
vara missnöjda med utfallet av utredningen och ändå känna att de hade ett förtroendefullt 
samarbete med personalen. Författarens tankar om vad som gjorde detta möjligt, var att det 
handlade om den kontakt som uppstod i mötet mellan familjen och personalen, personalens 
respektfulla bemötande, tillgänglighet och förmåga till dialog. Föräldrarna upplevde att 
personalen verkligen lyssnade på dem på ett empatiskt sätt. De uttryckte vidare att personalen 
förmedlade att de var OK som människor trots att de var ifrågasatta som föräldrar.  
 
 I en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift belyser Sallnäs (1995) hur arbetet organiseras vid ett 
akut- och utredningshem, samt hur det faktum att utredningen genomförs under institutions-
livets villkor påverkar resultatet. Sallnäs menar att institutionen aldrig kan efterlikna den 
verklighet som familjerna lever i och därför innebär ett visst autenticitetsproblem. Samtidigt 
är föräldrarna föräldrar till sina barn och utövar sitt föräldraskap, oavsett var de befinner sig, 
vilket är den kärna av verklighet som kan utgöra en grund för analys av föräldraförmåga. Det 
hem som Sallnäs har undersökt, tar i likhet med Ekbacken, hjälp av Kari Killéns (1999) 
kriterier för god föräldraförmåga när de gör sin bedömning. Omsorgen om barnen i en familj 
är normalt sett något som försiggår i den privata, inre sfären, men på utredningshemmet ska 
den observeras och bedömas i den yttre, kollektiva sfären. Sallnäs (1995) menar att det är 
viktigt att ha den aspekten i åtanke när man värderar utlåtanden från utredningshem. 
Socialtjänsten fäster i allmänhet stort vikt vid vad som står i dessa utlåtanden. I en 
undersökning av utredningshem i Stockholm konstateras att socialtjänsten i 90 % av fallen 
helt eller devis följde hemmens rekommendationer (hänvisning till Kanter, 1993 i Sallnäs 
1995)  
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5. Resultatredovisning 
Resultatet av den empiriska undersökningen presenteras med utgångspunkt i studiens fråge-
ställningar. Under varje frågeställning redovisas de teman som uppmärksammats och 
kategoriserats. Först förklaras kategoriernas innebörd, därefter presenteras förekomsten i 
studien och slutligen analyseras resultatet utifrån de valda teoretiska perspektiven och tidigare 
forskningsresultat. Analysen presenteras under respektive frågeställning för att underlätta för 
läsaren. Kvalitetsbegreppet, med fokus på delaktighet, barnperspektiv och teorianknytning, 
har varit vägledande vid databearbetningen. Av sekretesskäl representeras respondenterna i 
resultatredovisningen av bokstäverna A, B, C, D, E, F och G. De citat som förekommer i 
resultatredovisningen har valts utifrån kriterierna att citaten ska åskådliggöra det som 
redovisas och att samtliga respondenters synpunkter ska vara representerade  

5.1. Av vilka anledningar anlitar socialtjänsten Ekbacken? 
Familjer kan placeras på Ekbacken av olika anledningar. 41 % av de placeringar som gjordes 
under 2003-2004 utgörs av utredningsplaceringar. Övriga är akutplaceringar, behov av avlast-
ning och/eller skydd och i vissa fall placering av ensamma barn. I några fall förekommer även 
en begäran om behandlingsuppdrag, det handlar främst om familjer med spädbarn, där arbete 
med att få till stånd en anknytning mellan förälder och barn omedelbart behöver påbörjas. 
Socialtjänsten har i de sju ärenden som ingår i studien, önskat en utredning. Flera olika 
anledningar till att man valt att placera på Ekbacken har angetts.  Dessa anledningar har 
kategoriserats med utgångspunkt i förekomst i materialet och tolkats utifrån de teorier om 
varför socialtjänsten anlitar utredningshem som presenterats i tolkningsramen. 

5.1.1 Anledningar till placering 
Socialtjänstens uppdrag till Ekbacken handlar i de undersökta fallen om att de genom 
placeringen önskar: 
Få fördjupad kunskap/förståelse: Här avses inte bara information om vad som observerats 
om familjerna utan även en tolkning av observationerna utifrån aktuell forskning och teoretisk 
förankring.  
Erbjuda familjerna delaktighet: Med delaktighet avses att familjens egna synpunkter ska 
synliggöras.  
Undersöka föräldrarnas förändringsbenägenhet: Här avses att en process inleds, där 
förälderns resurser synliggörs och familjen får möjligt att prova nya strategier och bryta 
gamla mönster. Att undersöka föräldrarnas motivation och försök till förändring ingår också i 
kategorin. 
Stöd till anknytning: Med detta avses ofta ett mer behandlingsinriktat arbete med att få till 
stånd en anknytning mellan förälder och spädbarn.  
Råd och stöd: Konkreta råd och stöd avseende den praktiska omsorgen om barnet. 
Skydd: Det skydd som avses i det här fallet är skydd för barnet, utifrån misstanke om 
sviktande omsorgsförmåga eller övergrepp från föräldrarna.  
 
Den vanligast förkommande kategorin är att socialtjänsten önskar få en fördjupad kunskap om 
och förståelse för familjens problematik. Det kan t.ex. handla om att socialtjänsten behöver 
mer kunskap om förhållandena i familjen för att förstå orsaken till att barnen inte mår bra. Ett 
exempel är en familj där flera utredningar hade gjorts och olika typer av insatser föreslagits. 
Föräldrarna hade inte gått med på de föreslagna insatserna och LVU var inte tillämpligt. 
Skolan signalerade att barnen inte mådde bra och anmälningarna fortsatte att komma in från 
flera håll. Socialtjänsten vände sig då till Ekbacken för att få till stånd en mer genomgripande 
utredning och på så sätt få en större förståelse för problemet och utifrån det sätta in rätt 
insatser. Det som efterfrågas i det här fallet är en beskrivning av relationerna inom familjen, 
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med fokus på anknytningen, moderns förmåga till omsorg om barnen och en beskrivning av 
barnens utvecklingsnivå. Det är inte bara information om hur familjen beter sig man är ute 
efter, utan man önskar också få beteendet tolkat. En annan vanligt förkommande anledning till 
placering är möjligheten till delaktighet, att socialtjänsten önskar få ta del av hur familjen ser 
på sin egen situation och vad de behöver förändra. I flera fall anger respondenterna att de haft 
svårt att etablera en tillräckligt tillitsfull relation till familjen. Att familjen erbjuds möjlighet 
att påbörja en förändringsprocess och hitta nya handlingsalternativ i förhållande till sina barn 
anges också som en anledning till placering. Placeringarna föranleds i lägre grad av att 
socialtjänsten anser att familjerna behöver råd och stöd i den praktiska omsorgen om barnet 
eller hjälp med att få till stånd en anknytning, även om också dessa anledningar finns 
representerade i materialet. När respondenterna ska beskriva situationen i familjen vid den 
tidpunkt placering på Ekbacken blev aktuell, använder flera ordet kaotisk. Placeringen 
kommer ofta till i en akut situation i familjernas liv, men det är inte ett akut omhändertagande 
som efterfrågas i första hand, utan en genomgripande utredning så att en långsiktig positiv 
förändring kan komma till stånd. Den trygga och skyddande miljö som Ekbacken kan erbjuda 
under utredningstiden anges som en anledning i tre fall. Inte i något fall övervägs något annat 
alternativ än Ekbacken.  
 

�Det är i första hand för att få fördjupad kunskap som vi placerar. Akuta lägen går kanske att 
lösa med jourfamiljer, men den fördjupade kunskapen och möjligheten för föräldrarna att vara 
delaktiga i processen är det som gör Ekbacken unikt.� (Respondent G) 
 
�Det hade förekommit barnavårdsutredningar i flera år, med den här familjen och det hade 
blivit en ond cirkel, vi kände att det här behövde vi göra något mer med�att vi fick veta mer vad 
problemet egentligen var�barnen hade farit illa till och  från i flera år, mamman hade dålig 
kontakt med fäderna, mycket konflikter. Och modern mådde ju också dåligt i det här. Lite kris 
om man säger så, i familjen. Det fanns en osäkerhet, framförallt om modern, om hon klarade av 
att vara förälder, vad hon hade för resurser, för föräldraförmåga och så.� (Respondent B) 
 

Analys. Samtliga aspekter som i tidigare forskning framkommit om anledningar till placering 
på utredningshem, finns respresenterade även bland de ärenden som förekommer i den här un-
dersökningen. Det kan handla om att handläggaren har kört fast och behöver få ny kunskap 
och idéer om hur han/hon ska gå vidare i planeringen för familjen (Sohl & Thörngren 2003) 
eller om att få tillgång till mer kunskap om förändringsbenägenhet och motivation hos famil-
jerna (Jonsson 2001). Vid en genomgång av barnavårdsutredningar som utförts enligt 
modellen BBIC konstateras att socialsekreterare ofta saknar de teoretiska kunskaper som 
krävs för att de ska kunna tolka och förstå den information som samlats in (Rasmusson 2004). 
Här tycks Ekbacken utgöra ett viktigt komplement där förståelsen för familjernas problematik 
kan fördjupas i de fall socialtjänsten inte har tillräckliga resurser eller kunskap för detta 
arbete. Att utredningshemmet får utgöra en länk där det blir möjligt att upprätta ett 
förtroendefullt klimat och en arbetsallians så att barnet och familjens synpunkter kan komma 
fram anges också som vanliga och viktiga anledningar till placering, såväl i den här studien 
som i tidigare forskning (Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle Westermark 2001, Jonsson 2001). 
Jonsson (2001) menar vidare att ytterligare en orsak till placering kan vara att situationen i 
hemmet är akut och handläggaren bedömer att barnet behöver vistas en tryggare miljö under 
utredningstiden, vilket också var aktuellt vid några av de undersökta placeringarna i den här 
studien.  

5.2. Motsvarar Ekbackens arbete det uppdrag som socialtjänsten 
gett?  
I vilken grad utredningen motsvarar det uppdrag som socialtjänsten har lämnat, anges som en 
viktig faktor för värdet av utredningen. Samtliga respondenter uppger att det skriftliga 
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utlåtandet från Ekbacken i hög grad utgått ifrån utredningsuppdraget och att de fått svar på det 
som efterfrågats. Endast i ett fall saknade respondenten svar på några frågeställningar som 
fanns i uppdraget.  Dessa frågor handlade om moderns nätverk och det var enligt 
respondenten, andra faktorer, som Ekbacken inte kunde rå över, som påverkade att dessa 
frågeställningar inte varit möjliga att besvara.  
 

�De besvarade utredningsfrågorna. Det märktes att de hade fokus på frågeställningarna och 
jobbade utifrån dem och det kändes bra.�  (Respondent A) 

 
�Jag tycker absolut att utredningen motsvarar våra frågeställningar. Det görs mer gedigna 
utredningar nu, man får svar på frågor på ett annat sätt idag än för några år sedan. Det känns 
att det finns ett annat �tänk� kring utredningar, det är förankrat i litteratur och sådana saker. 
För mig som handläggare har det en stor betydelse. Det blir inte så mycket tyckande utan det är 
förankrat och det är viktigt för att man ska förstå varför föräldrarna gör som de gör.� 
(Respondent G) 
 

Analys. Eftersom ett utredningshem kan anlitas av många olika orsaker, är det viktigt att upp-
draget tydliggörs mellan uppdragsgivaren och utredningshemmet (Sohl & Thörngren 2003).  
Detta tycks vara fallet vid de utredningar som görs på Ekbacken. Resultatet visar att 
Ekbackens utredningar har hög validitet; det som efterfrågas är också det som undersöks. 
Utifrån det som Edvardsson (2004) skriver om vikten av att ställa samma krav på barnavårds-
utredningar som på annan vetenskaplig dokumentation, får detta anses vara av stor vikt för 
kvaliteten och det i sin tur får också, enligt respondenterna, betydelse för värdet av 
utredningarna.   

5.3 Har utredningen tillfört ny kunskap?  
En annan viktig aspekt av vilket värde en utredning har för socialtjänsten, är i vilken mån 
utredningen tillför ny kunskap. Den nya kunskap som enligt respondenterna framkommit i 
och med utredningen på Ekbacken indelas i två grupper: Ny kunskap om familjen och Annan 
ny kunskap. Inom de två grupperna redovisas de kategorier som utformats med utgångspunkt 
i vilka nya kunskaper som respondenterna angett att utredningen resulterat i. Samtliga 
respondenter anger att utredningen medfört ny kunskap om familjen såväl som annan ny 
kunskap. 

5.3.1 Kunskap om familjen 
Kunskap om familjen, som inte var känd sedan tidigare, har tillförts i samtliga utredningar 
som undersökts. Det gäller främst kunskap om relationen mellan föräldrarna, relationen 
mellan barn och föräldrar samt föräldraförmåga, såväl brister som resurser. I vissa fall har 
osäker kunskap blivit bekräftad och tydliggjord i och med utredningen. En respondent uppger 
att socialtjänsten aldrig skulle ha lyckats erhålla tillräckligt med material om den omsorgs-
svikt som rådde i familjen, utan utredning på Ekbacken. Detta ansågs angeläget för att kunna 
göra ett omhändertagande enligt LVU och få barnet placerat i familjehem, vilket bedömdes 
vara av avgörande betydelse för barnets fortsatta hälsa och utveckling. För andra respondenter 
handlade den nya kunskapen istället om att få kunskap om förälderns resurser.  

 
�Här fick vi ju mycket användbar information inför att fatta beslutet om att omhänderta 
barnet.�  (Respondent F)     
 
�Viktigt för oss att få veta att föräldern hade resurser som det var värt att bygga vidare på, om 
vi skulle satsa på en behandling för familjen. Det var absolut den viktigaste frågan för fortsatta 
insatser och den fick vi svar på!� (Respondent D) 
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Beträffande ny kunskap om barnets psykiska status och utveckling är resultatet mer 
skiftande. Två av respondenterna efterlyser möjlighet att få en psykologbedömning av både 
barn och föräldrar. Detta var inte möjligt vid de tillfällen familjerna i fråga var placerade på 
Ekbacken, beroende på att den psykolog som vanligtvis anlitas var sjukskriven. Ekbacken 
lyckades inte heller hitta någon annan som kunde utföra uppdraget. Två andra respondenter 
uppger att de fått en bra beskrivning av barnets psykiska så väl som fysiska status. Barnens 
psykiska status och utveckling hade i dessa fall beskrivits i utlåtandena och tolkats utifrån 
systemteoretiskt, utvecklingspsykologiskt respektive anknytningsteoretiskt perspektiv, vilket 
enligt respondenten gav ny kunskap som fördjupade förståelsen för barnets problematik. Den 
fysiska statusen hade i det ena fallet undersökts i samarbete med BVC-sköterska och sedan 
kontinuerligt följts upp under utredningstiden.  
 
Tabell 1 Ny kunskap om familjen                                               
Typ av kunskap om familjen Antal 
Relationen mellan föräldrarna 6 
Relationen mellan föräldrar och barn/ Anknytning 5 
Föräldraförmåga 5 
Barnets fysiska och psykiska status samt dess utveckling  3 
Förälder 4 
Förälders resurser 5 
Missbruk 1 
Nätverket 4 
 
I tabellen ovan redovisas förekomsten av ny kunskap om familjen utifrån de kategorier som 
framkom i studien. Under rubriken Antal redovisas hur många respondenter av de totalt sju 
deltagarna i undersökningen, som anser att de fått ny kunskap om respektive kategori.  

5.3.2 Annan ny kunskap 
Att kunna fatta ett väl underbyggt beslut utifrån vetenskaplig grund och därmed känna större 
säkerhet och trygghet, är något som respondenterna beskriver som en viktig faktor, när de ska 
ange värdet av utredningen. Fyra av respondenterna betonar att de uppskattar att Ekbackens 
bedömningar varit teoretiskt förankrade i aktuell forskning om anknytning och barns 
utveckling. Det gäller såväl i förhållande till föräldrarna, som vid LVU-förhandlingar eller när 
det gäller att motivera behovet av en insats inför socialnämnden. Annan ny kunskap som 
anges som särskilt värdefull är att föräldrarnas egna synpunkter framkommit. Ny kunskap 
om barnets egna synpunkter förekommer i endast ett fall. Däremot anges i flera fall att det 
tillförts ny kunskap om barnperspektivet.  
 

�Det jag kan tycka är just det här med teoretisk förankring, vi som socialsekreterare har ju 
varken kunskap eller tid och möjlighet att utreda så djupt som det gjordes på Ekbacken. Och just 
att man utreder utifrån vad forskningen säger om det här med anknytning och barns behov och 
sån�t. Där tyckte vi att utredningen var djupgående utifrån teoretisk förankring. Hur det hörde 
ihop i familjen�� (Respondent B) 

 
�Föräldrarnas egna tankar framkom ju tydligt och det hade vi aldrig fått fram, särskilt inte 
pappans synpunkter. Under hela utredningsprocessen fick föräldrarna komma till tals, på möten 
och så, och det  beaktades tydligt i utlåtandet också och fick stor tyngd vid beslut om insats.� 
(Respondent G).    

Tabell 2 Annan ny kunskap 
Typ av annan ny kunskap Antal 
Teoretisk förankring 4 
Förälders egna synpunkter 4 
Barnets egna synpunkter 1 
Barnperspektivet 4 
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I tabellen ovan redovisas förekomsten av annan ny kunskap utifrån de kategorier som fram-
kom i studien. Under rubriken Antal redovisas hur många respondenter av de totalt sju 
deltagarna i undersökningen, som anser att de fått ny kunskap om respektive kategori  
 
Analys. Enligt Rosell (2004) krävs god kunskap om barns utveckling och relationer för att 
garantera god kvalitet på barnavårdsutredningar. Detta kan kopplas till det som i tidigare 
forskning framkommit om betydelsen av samarbete och samverkan mellan olika instanser för 
att komma fram till rätt insats (Rosell 2004, Eckerlund m.fl 2002, Socialstyrelsen, Skolverket 
och Statens folkhälsoinstitut 2004). Ekbacken uppges ha hög kompetens när det gäller barns 
normalutveckling, men när det kommer till att göra bedömningar av t.ex. psykiatriska 
symptom krävs samverkan med annan expertis. Respondenterna uppger att det skulle 
underlätta deras arbete och gynna familjerna om dessa utredningar kunde göras i ett 
sammanhang och i samverkan. När det gäller barnets egna synpunkter kan det finnas vissa 
definitionsproblem. De respondenter som har angett barnperspektivet som ny kunskap kan i 
själva verket ha menat att barnets synpunkter framkommit. Dessa kategorier kan vara svåra att 
skilja från varandra. Möjligen innebär barnperspektiv att personalen lyssnat till barnets 
synpunkter och sedan tolkat dess behov utifrån den vuxnes kunskap och erfarenhet om 
barnets bästa, enligt den modell som bl.a. ∅ vreeide (2001) och Stilgård och Tillander (2001) 
förespråkar. Ny kunskap om familjerna, tolkad utifrån aktuell forskning samt att familjernas 
egna synpunkter framkommit tycks vara av värde för socialsekreterarna, vilket överens-
stämmer med tidigare forskningsresultat (Palm 1999).   

5.4 Vilken betydelse har en utredning på Ekbacken för 
socialtjänstens fortsatta behandlingsplanering? 
Respondenterna uppger att Ekbackens utredning varit avgörande för bedömningen av barnets 
behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa samt vilka insatser familjerna slutligen 
fick.  

5.4.1 Utredningens betydelse för den fortsatta behandlingsplaneringen. 
De teman som har kunnat urskiljas och som genomgående, med olika ordalydelser, angetts 
som grundläggande för den betydelse som utredningarna tillmäts, är delaktighet, respekt, 
kompetens och trygghet.  
 
Delaktighet Att Ekbackens utredning ofta vuxit fram i en process där föräldrarna varit 
delaktiga, och att de därför, som någon uttryckte det, är �med på tåget�, anges som en viktig 
faktor för möjligheten att genomföra en insats. De familjer som placeras på Ekbacken är som 
tidigare nämnts, familjer som är speciellt utsatta och där man av olika anledningar med tradi-
tionella utredningar inte lyckats komma fram till något tillfredsställande resultat. Situationen i 
familjen beskrivs ofta som kaotisk och krisartad och socialtjänsten kan ha svårt att etablera en 
förtroendefull kontakt med familjen. Flera av respondenterna kommer in på den möjlighet till 
spontana samtal och reflektion tillsammans med personalen som erbjuds på Ekbacken. Detta 
anges vara en förtroendeskapande faktor, vilket bidrar till att föräldrarnas egna synpunkter i 
hög grad kommer fram och att delaktighet uppnås. Respondenterna menar att detta inte skulle 
ha varit möjlig vid en vanlig barnavårdutredning och att det har haft stor betydelse för den 
fortsatta behandlingsplaneringen. Att kontaktpersonerna på Ekbacken arbetar parvis, och att 
det således finns tillgång till både en man och en kvinna i kontaktparet, anges av flera respon-
denter som avgörande för att papporna i familjerna har kunnat öppna sig och komma till tals.  
 

�Att modern fick mera insikt om sig själv och sina problem och kunde ta till sig det och se att 
hon behövde stöd�det har ju ett jättestort värde! Hon hade aldrig tagit emot hjälp annars.� 
(Respondent B) 
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�Pappan fick komma fram och även att hon (mamman) började prata och man fick en känsla för 
hela familjen. För det hade vi ingen. Det är svårt med flyktingfamiljer. Viktigt att pappan i 
samtal med en man fick möjlighet att utveckla egna synpunkter.� (Respondent C) 
 

Respekt Respondenterna beskriver att de känner sig väl bemötta och respekterade i mötet 
med personalen och uppger att familjerna uttrycker samma sak. Det positiva samarbets-
klimatet mellan socialtjänsten och Ekbacken anses vara viktigt, särskilt i de fall när relationen 
mellan socialsekreterarna och familjerna är körd i botten. Ekbacken utgör i dessa fall ofta en 
länk mellan socialtjänsten och familjen som gör det möjligt att komma vidare i behandlings-
planeringen. Den respekt som personalen visar familjerna, såväl i bemötandet som i den 
skriftliga dokumentationen framhålls särskilt av respondenterna.  
 
 �Den sviktande omsorgen beskrevs bra i utlåtandet, på ett respektfullt sätt.� (Respondent F) 

 
��man skapar en relation som ger föräldrarna utrymme att komma fram med sitt, man arbetar 
även på föräldrarnas uppdrag och respekterar deras åsikter, t.ex. vänder sig först till dem.� 
(Respondent C) 
 

Kompetens Personalens teoretiska kompetens i fråga om barns utveckling, anknytning och 
samspel inom familjen är något som betonas av respondenterna. Att det som observeras tolkas 
utifrån vetenskapliga grunder framhålls som betydelsefullt för utredningarnas tillförlitlighet 
och ökar värdet, speciellt i de fall utlåtandet används som underlag för förhandlingar i 
länsrätten eller för att få igenom en insats i socialnämnden. Kunskapen om spädbarn och 
samspelsbehandling är ett annat kompetensområde som betonas. Respondenterna menar att 
den kompetensen inte finns att tillgå någon annanstans i länet. Även personalens sociala 
kompetens framhålls. De beskrivs som ödmjuka inför familjernas svåra livssituationer och 
med god förmåga att anpassa sig till olika komplicerade förlopp i utredningsprocessen.  
 

�Det behövs en placering där man kan gå till botten med problematiken och få fördjupad 
kunskap om familjen, utifrån att de själva blir delaktiga i processen och utifrån att det i 
personalgruppen finns en samlad erfarenhetsmässig och teoretisk kunskap om hur det som 
observeras kan förstås.� (Respondent G)  
 
�Vi har själva varken tillräckligt med tid eller kunskap för att kunna få en sådan djupgående 
bedömning med teoretisk förankring och dessutom påbörja ett förändringsarbete.� (Respondent 
B) 
 

Trygghet Enligt vad som framkommer i studien känner många handläggare stor osäkerhet när 
de står inför beslut som ofta är livsavgörande för de familjer det gäller. Sex respondenter 
uppger att de inte skulle ha kommit fram till samma resultat utan placering på Ekbacken. En 
är tveksam och säger att hon möjligen skulle ha kommit till samma resultat, om man med 
resultat menar insats, men beslutet skulle ha varit sämre underbyggt och hon skulle ha känt 
större osäkerhet. Att få tillgång till ny kunskap om familjen eller att få tidigare osäker 
kunskap bekräftad, tycks skapa en trygghet för socialsekreterarna, när dessa svåra beslut ska 
fattas Respondenterna uppger att även om de själva haft samma insats i åtanke före utred-
ningen på Ekbacken, så har de upplevt en större säkerhet när det gäller att lägga fram förslaget 
för t.ex. socialnämnden eller länsrätten, när de har haft Ekbackens utredning och rekommen-
dationer att hänvisa till. Även inför familjen känner de en större trygghet när förslaget om 
insats är förankrat utifrån observationer som gjorts av människor som familjen känner 
förtroende för, och i samråd med familjen själv, och inte bara utifrån den enskilde hand-
läggarens bedömning.  
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�Jag kunde fatta beslutet med betydligt större trygghet och säkerhet i och med utredningen på 
Ekbacken. Vi har hela tiden stor användning av den (utredningen) i vårt arbete, Ekbackens 
bedömning finns hela tiden med i bakhuvudet när vi arbetar vidare med familjen och känns som 
en trygghet.� (Respondent A) 
 
��man känner sig ju tryggare i det beslut man fattar, att man gör rätt.� (Respondent E)  
 

En annan synpunkt som framkom i flera intervjuer är att under placeringen på Ekbacken 
avlastas socialsekreteraren från den oro för barnen som ofta finns under en pågående 
utredning. Det som respondenterna ger uttryck för, är att när handläggaren vet att både barn 
och föräldrar är i goda händer kan han/hon tryggt utreda i lugn och ro, och blir avlastad oron 
för t.ex. plötsliga utryckningar och risken att behöva fatta förhastade beslut. 
 

�Förutom att det var mycket som klargjordes som kompletterade vår egen utredning så 
fungerade placeringen som en avlastning för oss, vilket var mycket värdefullt.� (Respondent F) 
 
�Vi kände oss väldigt otrygga att skicka hem dem� det kändes som en väldigt otrygg miljö � 
och inget kontaktnät hade de, inga släktingar runt om som kunde stötta. Det fanns inget annat vi 
kunde göra än att placera på Ekbacken. Just det här skyddet också�� (Respondent E)  
 

Analys. Billqvist (1999) talar om den ambivalens som socialsekreterarna lever med och be-
skriver det förhållningssätt som präglar det ekonomiskt hårdnande klimatet inom social-
tjänsten. Hon menar att det kännetecknas av kontroll och byråkrati istället för delaktighet och 
samverkan. Även Morén (1999) betonar vikten av att utveckla relationer där klienterna blir 
tillräckligt trygga, så att de kan dela med sig av sin verklighet och därmed vara med och 
påverka sitt liv. När respondenterna beskriver den nytta de har av Ekbackens utredningar är 
det just sådana faktorer de talar om. De menar att de i sin vardag, med ett traditionellt 
utredningsarbete inte har möjlighet att skapa de relationer som är nödvändiga för att frigöra 
resurser och skapa delaktighet för de mest utsatta familjerna. I SOSFS 2000:15 (Eckerlund 
m.fl 2003) framhålls några viktiga faktorer för kvalitet i sociala utredningar. Det handlar om 
att den enskilde blir bemött med respekt samt får och anser sig få tillräcklig information om 
verksamhetens innehåll. Det handlar vidare om att den enskilde anser att insatserna utformas 
efter hans eller hennes behov och så långt som möjligt i samråd, att insatserna utformas så att 
de inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och gruppers egna resurser samt att 
barnperspektivet särskilt beaktas i verksamheten. Respondenternas utsagor tolkas som att de 
på olika sätt uttrycker att dessa principer är viktiga för dem i arbetet med familjerna och att 
det är deras strävan att följa dem. När det gäller familjer med speciellt komplicerad 
problematik, där föräldraskapet står på spel, blir det svårt att rymma detta inom ramen för en 
traditionell barnavårdsutredning. I dessa lägen utgör Ekbacken ett viktigt komplement, som 
skapar trygghet för socialsekreteraren i hans/hennes yrkesroll, samtidigt som det bidrar till 
ökad rättssäkerhet för familjerna. Billquist (1999) skriver om komplexiteten som ryms i den 
maktrelation som råder mellan socialsekreteraren och klienten vid myndighetsutövning, där 
klienten har att anpassa sig till organisationens krav och regler för att få tillgång till dess 
resurser. Möjligen kan detta förhållande (eller åtminstone föreställningen om att det råder ett 
sådant förhållande) utgöra hinder för att en förtroendefull relation ska kunna utvecklas. Då 
kan Ekbacken utgöra den länk, som möjliggör kontakt mellan socialtjänsten och familjen, 
som Jonsson (2001) talar om. Andra kvalitetsaspekter när det gäller barnavårdsutredningar är 
att de utförs utifrån teoretiskt förankrad kunskap (Edvardsson 2003, Rosell 2004) vilket också 
av respondenterna anges som väsentligt för värdet av utredningen. Rosell (2004) påpekar 
även vikten av personlig mognad och kompetens hos den som ska utreda familjer, vilket även 
det är en kompetensfaktor som framhålls av respondenterna. Socialsekreterarna har ett svårt 
och ofta kritiserat arbete och det tycks vara så att Ekbackens utredning skapar större trygghet 
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hos dem inför beslut om insats, oavsett om beslutet står i samklang med familjens egna 
önskemål eller om socialtjänsten tvingas gå emot föräldrarna utifrån barnets bästa.  

5.5 Följer socialtjänsten Ekbackens rekommendationer? 
Respondenterna uppger att de har följt alla eller några av Ekbackens rekommenderade 
insatser. De orsaker som anges i de fall inte alla har följts är att familjerna själva tackat nej 
eller framförallt att en klar förbättring av familjens situation har inträtt redan efter 
genomförandet av de första rekommendationerna och att det bedömdes som tillräckligt. Det 
gäller t.ex. Familjebehandling i hemmet, som i tre fall rekommenderats, och har genomförts i 
två fall. I det tredje fallet uppger respondenten, att när familjemedlemmarna fått de olika 
individuella rekommenderade insatserna, förbättrades situationen i familjen. Det bedömdes då 
att behovet av familjebehandling inte längre kvarstod. Familjerådgivning och/eller parsamtal 
är den rekommendation som i lägst grad efterföljts. Inte i något fall har familjerådgivning 
eller parsamtal genomförts. Enligt respondenterna har detta i två fall erbjudits föräldrarna, 
men dessa (eller någon av dem) har avböjt. I ett fall anges att kommunikationen mellan 
föräldrarna kommit igång under placeringen på Ekbacken, vilket underlättat det fortsatta 
samarbetet dem emellan och i ett fall har parsamtal inte erbjudits, utan att någon anledning till 
detta kunde anges. I samtliga fall har andra rekommenderade insatser istället följts i dessa 
ärenden.   Kontaktperson till förälder är en insats som rekommenderats två föräldrar och 
även erbjudits till båda, men en av dem tackade nej till detta. Rekommendationen Individuell 
samtalsbehandling/förälder är den rekommendation som är mest frekvent förekommande. 
Detta har erbjudits i samtliga fem fall där det rekommenderats, och har genomförts i tre fall. 
Att dessa föräldrar accepterat rekommendationen antas av respondenterna bero på att 
föräldern under vistelsen på Ekbacken upplevt att samtalen med kontaktpersonerna varit 
värdefulla och att de känt sig sedda och respekterade, vilket gett dem en positiv erfarenhet av 
professionella samtal. När det gäller Ytterligare utredning av förälder har ansvaret för detta i 
det aktuella fallet, lämnats över till föräldern själv, eftersom det handlade om en medicinsk 
utredning, och respondenten hade ingen uppgift om huruvida den rekommendationen har 
genomförts. Kontaktfamilj har i ett fall av tre inte genomförts, utifrån att barnen efter 
placeringen på Ekbacken fått bättre kontakt med sin pappa och fått till stånd ett fungerande 
umgänge med honom, vilket enligt respondenten bedömts ersätta behov av kontaktfamilj. 
Respondenterna uppger, i olika ordalag, att de anser att de relationer som etablerats mellan 
personalen och familjerna på Ekbacken och den respekt familjerna mötts av, är det som 
möjliggjort för familjerna att uppleva delaktighet. Detta i sin tur, menar respondenterna, har 
medfört att föräldrarna fått insikt om sina resurser så väl som brister och motiverats till att ta 
emot hjälp och stöd utifrån sina egna, upplevda behov. 
 
Tabell 3 Antal rekommenderade insatser och i vilken mån de har genomförts 
 
 
 

Antal 
rekommen-
derade 
insatser 

Antal 
genomförda 
insatser 

A 4 2 

B 5 3 

C 6 3 

D 5 4 

E 3 2 (+1 under 
introduktion) 

F 1 1 

G 4 3 

 
Tabellen visar att rekommendationerna har följts helt eller delvis av samtliga 
undersökningsenheter. Av de rekommenderade insatserna har socialtjänsten i vissa fall 
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erbjudit föräldrarna ytterligare insatser som de tackat nej till och dessa har därigenom inte 
genomförts.  
 
Tabell 4  Typ av rekommendationer från Ekbacken 
Rekommendation Förekomst 

i urvalet 
Genomförd 

1. Familjebehandling/stödinsatser i hemmet 3 2 
2. Familjebehandling i lägenhet  2 2 
3. Familjebehandling på institution - 
behandlingshem  

1 1 

4. Stöd till att skapa ett nytt nätverk 2 2 
5. Familjerådgivning/parsamtal 4 0 
6. Kontaktfamilj 3 2 
7. Individuell 
samtalsbehandling/traumabearbetning /förälder 

5 3 (?) 

8. Individuell samtalsbehandling /barn 1 1 
9. Stöd till fritidsaktiviteter 3 3 
10. Initiera kontakt med talpedagog 1 1 
11. Ytterligare utredning av barn (psykologisk, 
psykiatrisk eller medicinsk) 

1 1 

12. Ytterligare utredning av förälder 
(psykologisk, psykiatrisk eller medicinsk) 

1 ? 

12. Familjehemsplacering  2 2 
14. Kontaktperson till förälder 2 1 
15. Råd och stöd/föräldrautbildning 2 2 
16. Ej bo tillsammans med fadern 1 1 
 
I tabellen ovan visas vilka olika typer av insatser som rekommenderats från Ekbacken. 
Tabellen visar också i vilken grad rekommendationerna genomförts.  
 

�Det blev så stora förändringar, dels genom utredningen på Ekbacken, som satte igång en 
förändringsprocess och dels genom insatser för modern, så övriga insatser bedömdes som inte 
giltiga längre.� (Respondent B) 
 
�Mycket värdefull rekommendation, vi följde ju den när vi beslutade om insats. Vi använde 
Ekbackens rekommendation i LVU-ansökan�. (Respondent F)  

 
Analys. Enligt Palm (1999), Jonsson (2001) och Kanter (1993, i Sallnäs 1995) lägger social-
tjänsten stor vikt vid de rekommendationer som lämnas från ett utredningshem. Detta bekräf-
tas i föreliggande studie. Den rekommendation som är mest frekvent förekommande i ma-
terialet är individuell samtalsbehandling för föräldrarna. De föräldrar som accepterat insatsen 
anges ha gjort det utifrån den positiva erfarenhet av samtal som föräldrarna fått på Ekbacken. 
Utifrån denna erfarenhet har de kunnat se samtalsbehandling som en väg till positiv 
livsförändring för sig själva och sina barn. Detta står i samklang med det som framkommer i 
tidigare forskning om att en bärande och tillitsfull relation till socialarbetaren kan bidra till ett 
nytt sätt att förhålla sig till sina livsmöjligheter, vilket är en god grund för ett lyckat resultat 
av eventuella insatser (Moren & Blom 2003). Att föräldrarna fått insikt om både resurser och 
brister och motiverats till insatser utifrån egna upplevda behov beskrivs i resultatet. Enligt 
tidigare forskning utgör just föräldrarnas uppfattning om egna upplevda behov och möjlighet 
att vara delaktig vid utformandet av insatserna, en viktig faktor för att dessa ska ha 
förutsättningar att lyckas och föräldrarna ska ha en chans att utvecklas i sitt föräldraskap och 
kunna tillgodose sina barns behov, vilket ju är målet för en barnavårdsutredning (t.ex. Morèn 
1999, Oxenstierna 1997, Payne 2002, Sundell & Egelund 2001, Bernler m.fl 1999, Friis 
2003). Även i svensk sociallagstiftning betonas vikten av att ansvaret för barnens utveckling 
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och utformandet av eventuella insatser, ska ske i nära samarbete med familjen och både 
barnens och föräldrarnas åsikter ska efterfrågas och synliggöras (Norström & Thunved 2003). 
Utifrån respondenternas utsagor konstateras att detta är något som i hög grad tillgodoses i 
Ekbackens utredningar och att detta skapar trygghet för socialsekreterarna när de ska besluta 
om insats.  

5.6 Hur värderas utredning på Ekbacken i förhållande till andra 
utredningsmodeller?  
För att kunna bedöma värdet av utredning på Ekbacken i förhållande till andra 
utredningsmodeller, krävs kunskap om vilken metod som tillämpas. Därför fick respon-
denterna först besvara frågan om de känner till Ekbackens metod och teoretiska 
utgångspunkter. De fick sedan beskriva sin uppfattning om för- och nackdelar med utredning 
på Ekbacken i förhållande till andra utredningsmodeller, som t.ex. utredning i lägenhet på 
�hemmaplan�. Frågeställningarna har vid resultatredovisningen delats upp i två underrubriker 
som sedan analyseras med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen 

5.6.1 Respondenternas uppfattning om Ekbackens metod och teoretiska 
värdegrund 
På frågan om respondenten känner till Ekbackens utredningsmetod och värdegrund, svarar de 
flesta att de under utredningens gång har fått kunskap om metod och värdegrund samt att det 
har framgått i det skriftliga utlåtandet. Några kände till den genom att de haft flera placeringar 
tidigare. De uppgav också att det de känner till om Ekbacken i hög grad överensstämmer med 
deras egna ställningstaganden avseende metod och värdegrund. Någon ställde sig tveksam till 
att så många ska observera familjen och menade att detta kan skapa förvirring och ge olika 
bedömningar. Andra menade att just detta är en stor fördel eftersom det gör att familjen blir 
mindre utlämnad till en enda persons bedömning. Att det finns en koppling till gemensamma 
teoretiska grundantaganden, beskrivs av flera respondenter som en viktig skillnad mellan 
utredning på institution och i t.ex lägenhet. En respondent menade att i en utredningslägenhet 
är det ofta bara ett par personer som arbetar och verksamheten står och faller med dessa, det 
finns ingen möjlighet att åstadkomma en sådan kunskapsbank som den som utvecklats på 
Ekbacken. En annan uttryckte att på Ekbacken kan kontaktpersonerna utveckla en nära 
relation med familjen, där det blir möjligt att inta deras perspektiv. Samtidigt är det fler som 
observerar familjen och utifrån en mer distanserad position kan dessa utgöra ett stöd för 
kontaktpersonerna och möjliggöra reflektioner kring alternativa tolkningar.  
 
En sammanställning av de uppfattningar om Ekbackens metod och teoretiska värdegrund som 
framkom i materialet, presenteras nedan: 
 
Respondenternas uppfattning om Ekbackens metod  
Kari Killéns arbetsmodell används, Observationer, Samtal - spontana och strukturerade, 
Miljöterapi, Processorienterat arbetsmodell � där förälderns delaktighet tillmäts betydelse, 
Kontaktpersonsmodell - Två kontaktpersoner som ansvarar för utredningen, en av vartdera 
könet, All personal är delaktig i utredningen och utlåtandet grundas på den samlade bilden, 
Nätverksarbete 
 
Respondenternas uppfattning om den teoretiska värdegrunden 
Kari Killéns teorier om föräldraförmågor, Anknytningsteori, Systemteori/helhetssyn på famil-
jen och nätverket, Utvecklingspsykologi, Barnperspektivet i fokus, Humanistiskt synsätt/stor 
respekt för familjens egna synpunkter och ett respektfullt bemötande/lyhördhet, Tydlighet i 
kommunikationen/gränssättande vid behov, Resursorienterat synsätt  
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�De har en värdegrund som handlar om att se alla resurser men ändå vara tydlig och ärlig i att 
se det som brister, sånt som inte fungerar och peka på det.� (Respondent C) 
 
�Observationer, naturliga samtal och strukturerade, miljöterapi, Killén� Fantastisk möjlighet 
när man kan skapa utrymme för naturliga samtal i miljön.� (Respondent D) 
 
�Barnperspektiv� fokus på barnets behov men även en helhetssyn på familjen och nätverket. 
Och även en humanistisk hållning, de var mycket ödmjuka och ändå så kunde de bromsa 
föräldrarna och sätta gränser för dem, det var ett bra upplägg och de var flexibla och kunde 
ändra upplägget utifrån att förutsättningarna ändrades, så det blev väl säkert en stor 
omställning för personalen också, men de var mycket ambitiösa och lyhörda.� 
 (Respondent F) 

 
Analys. Utifrån det som presenteras i Ekbackens informationsmaterial och interna arbets-
material (2005) om metod och teoretisk värdegrund, konstateras att detta tycks överens-
stämma med den uppfattning respondenterna har av verksamheten. Dessa uppger att det i hög 
grad framgår i utlåtandet från Ekbacken, vilken utredningsmetod som använts och vilken teori 
som legat till grund för de slutsatser som dragits. Även om de inte hade så stor kunskap om 
detta när de placerade familjen, har de alltså efter placeringen fått sådan kunskap att de kan 
beskriva Ekbackens metod och teoretiska värdegrund.  Detta visar att Ekbacken lyckats 
förmedla sin utredningsmetod och teoretiska värdegrund till sina uppdragsgivare, vilket enligt 
Edvardsson (2003) är en viktig förutsättning för att både föräldrar och andra myndigheter ska 
kunna avgöra tillförlitligheten och kvaliteten på utredningen. När det gäller tillförlitligheten 
på den information som inhämtas borde den rimligtvis öka om flera personer är delaktiga i att 
observera och försöka förstå föräldrarnas och barnens beteenden och reaktioner. 
Förhoppningsvis utgör detta arbetssätt en möjlighet att minska risken för den confirmation 
bias som annars är vanlig i barnavårdsutredningar (Edvardsson 2003, Sundell & Egelund 
2003). Flera studier visar att bedömningarna beträffande omsorgssvikt hos föräldrar varierar, 
olika socialarbetare gör olika bedömningar (Östberg, Wållander & Milton 2000, Horwath & 
Saunders 2005). Flera respondenter uttrycker att personalgruppens samlade kompetens och de 
diskussioner som förs kring tolkningar av de observationer som görs, utgör en garanti för 
säkrare bedömningar. Egelund & Sundell (2001) talar om risker med att familjen bedöms 
utifrån en enskild handläggares personliga värderingar och kulturella föreställningar om 
föräldraskap. Utifrån detta resonemang borde rättssäkerheten för familjerna rimligtvis öka när 
man använder sig av Ekbackens utredningsmetod.  

5.6.2 Respondenternas uppfattning om för- och nackdelar med utredning på 
Ekbacken 
De teman som framträder när respondenterna ska göra jämförelser mellan utredning på 
Ekbacken och andra utredningsmodeller är den miljö utredningen genomförs i, relationen till 
de kontaktpersoner som familjen har på Ekbacken och tidsperspektivet. Det här är den fråga 
som orsakar mest motstridiga svar. Det framkommer en del skillnader i respondenternas 
utsagor avseende vad som är för- och nackdelar. Det som för några framstår som fördelar 
anges av andra som nackdelar. De tre valda temana har kategoriserats utifrån respondenternas 
uppfattningar. 
 
 Miljö  
Positiv till kollektiv institutionsmiljö: Den här kategorin kännetecknas av att kollektivet ses 
som en möjlighet till nyorientering och utveckling av föräldraskapet, som blir en värdefull 
erfarenhet för familjen och för planeringen av framtida insatser. Att få träffa andra familjer 
och få inblick i hur dessa föräldrar utövar sitt föräldraskap anses vara en extra bonus. Även 
den möjlighet till skydd som finns i institutionsmiljön framhålls om en viktig faktor 
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Negativ till kollektiv institutionsmiljö: I den här kategorin menar respondenterna att när 
familjen bor kollektivt får utredaren inte en rättvisande bild av hur familjen vanligtvis lever. 
Det finns störande moment i miljön som påverkar utredningen. Att utredas i en lägenhet, eller 
i familjens egen bostad, skulle ge en rättvisare bild. 
 
Relationer  
Positiv till Ekbackens modell med kontaktpar: Kategorin kännetecknas av att respondenterna 
anser att när familjen utreds av ett kontaktpar som kan komma familjen nära och skapa en 
bärande relation, möjliggör det för familjen att påbörja en förändringsprocess och uppnå 
delaktighet i utredningen.  
Negativ till Ekbackens modell med kontaktpar: Den kontroversiella synpunkten här är att det 
finns en risk att kontaktpersonerna kommer för nära och tappar utredningsperspektivet, det 
vill säga blir för lojal mot familjen. Det är en respondent som har den åsikten. Den respondent 
som uttrycker detta menar också att det borde stå tydligare i utlåtandet att kontaktpersonerna, 
förutom att utreda familjeförhållandena, även har en stödjande funktion. 
 
Positiv till att alla i teamet deltar i utredningsarbetet: Här hänvisar respondenterna till teamet 
och professionaliteten. Det anses höja tillförlitligheten att det är många som gör observationer 
och att man gemensamt diskuterar dessa och tolkar det som observerats utifrån teoretiska 
utgångspunkter. Detta anses vidare utgöra en kvalité som är svår att uppnå genom utredning 
på andra sätt. Familjen anses inte heller bli lika utlämnad till en eller två personer, som vid en 
lägenhetsutredning i hemkommunen. 
Negativ till att alla i teamet deltar i utredningsarbetet: I den här kategorin anses istället att det 
kan uppstå förvirring och ge osäkra bedömningar när det är många som ska göra 
observationer.  
 
Tidsperspektiv 
Att det är en heldygnsverksamhet anser samtliga vara en stor fördel, både ur skyddssynpunkt 
och ur möjligheten att se familjen i alla vardagliga sammanhang. Utredningstidens längd, åtta 
veckor, anses också betydelsefull för att utredningen ska bli tillförlitlig. Många menar att det 
är lättare för familjen att �hålla masken� vid lägenhetsutredning. De pågår under en kortare 
period, kanske fyra veckor, och personalen är bara i lägenheten några timmar varje dag. Det 
ekonomiska läget i kommunen anges av en respondent som en begränsning, trots att hon har 
familjer som skulle behöva utredas på Ekbacken. Hon menar att kostnaden är det som är 
avgörande för valet av utredningsmodell i den kommun hon arbetar. En annan respondent 
som själv är chef, menar att för de familjer som behöver utredas på Ekbacken får ekonomin 
inte utgöra ett hinder. Det måste få ta tid och att ha personal dygnet runt anses vara viktigt för 
möjligheten att följa familjerna över hela dygnet. Det är också trygghetsskapande. 
 

�Kompetent personal, observationer under lång tid, hela dygnet. Positivt med kollektivt boende, 
att få träffa andra familjer och få möjlighet till reflektion, sätta igång en förändringsprocess. 
Möjlighet att lyfta ur mor o barn ur sitt sammanhang ur skyddsaspekt, att byta kommun. 
Ekbacken ger ett säkrare underlag för bedömning.� (Respondent F) 

 
�En annan stor fördel är ju att ni är många vuxna, utbildade personer som ser familjerna. I en 
lägenhet är man kanske bara två.� (Respondent G) 
 
�Risk för att man (kontaktpersonerna) kommer för nära och tappar utredningsperspektivet, blir 
för lojal mot familjen. Viktigt med teamet och professionaliteten.� (Respondent C) 
 
�Det enda negativa med Ekbacken  är kostnaden! Jag har flera aktuella ärenden, som jag skulle 
vilja placera på Ekbacken men där cheferna säger nej. Det finns en oro för att det ska läggas 
ner. Nu försöker man hitta alla möjliga alternativ till placering, man tittar i första hand på 
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nätverket och � det blir ju ändå en större kostnad i slutänden om man inte gör en ordentlig 
utredning, så att rätt resurser bli insatta. Men vi socialsekreterare pratar ju för att det ska få 
vara kvar.� (Respondent E) 
  
�Så länge jag har nåt att säga till om så kommer jag att placera familjer på Ekbacken och skulle 
de säga att� om de inte skulle lyssna på mig, så skulle jag inte sitta här heller! Vårt uppdrag är 
att ta reda på så mycket som möjligt om familjerna och när det finns möjligheter för familjerna, 
ska vi ge dem det!�  (Respondent G) 

 
Analys. När det gäller för- och nackdelar framkommer att några respondenter anser att 
avsaknaden av hemmiljön och därmed den vardag familjen vanligtvis lever i, utgör en nackdel 
vid utredning på Ekbacken. Det är något som även Sallnäs (1995) konstaterar i sin studie om 
utredning på institution. Andra respondenter framhåller fördelar med att familjerna lyfts ur sin 
vanliga miljö, för att få möjlighet till en nystart och bryta dåliga mönster. Hur man ser på 
detta har möjligen med synen på barnavårdsutredningar att göra. Detsamma gäller relationen 
till kontaktpersonerna, några framhåller att den närhet som uppstår, ökar möjligheten till 
reflektion och påbörjad förändringsprocess, medan en annan respondent ser risker med detta 
förhållningssätt. Ser man utredningen som en möjlighet till nytänkande och förändring är det 
en fördel att få komma till en ny miljö, där en chans att etablera nya utvecklingsbefrämjande 
relationer erbjuds (Bernler i Bernler m.fl. 1999, Moren 2003) men ser man utredningen som 
en möjlighet att samla konkret information om familjen, så blir det viktigare att miljön är 
densamma som den där familjen vanligtvis vistas. När det gäller teamets funktion på 
Ekbacken, menar några att det utgör en garanti för hög tillförlitlighet, medan andra tänker sig 
att det kan bli förvirrande och ge osäkra bedömningar, när många personer gör observationer 
och är inblandade i utredningsarbetet. Andersson m.fl. (2001) skriver om olika problem som 
socialarbetare ställs inför. Att det kan uppstå gruppsanningar är ett exempel. Att teamet pratar 
sig samman om en förklaring skulle således kunna utgöra en risk. Samtidigt som teamarbetet 
�skyddar� mot vissa problem som kan uppstå under utredningsarbetet, t.ex. polariserat seende 
hos kontaktpersonerna, kan alltså andra problem uppstå.  
 
Kostnaden anges av en respondent som det enda negativa med placering på Ekbacken, i 
förhållande till lägenhetsutredning i hemkommunen. Respondenten uttrycker att det från 
ledningshåll anses för dyrt att placera, medan handläggarna anser att det i vissa ärenden är 
lämpligare med Ekbacken än någon annan utredningsmetod. Den motsatta ståndpunkten, 
d.v.s. att kostnaden inte är avgörande för om en familj ska placeras på Ekbacken finns också 
representerad i studien. Westlund och Isaksson (2001) talar om att kvalitet ur 
ledningsperspektiv främst handlar om kostnadseffektivitet och ur klientperspektiv om att 
klienten blir respektfullt bemött och är delaktig i utredningen och även i vilken mån klientens 
behov av bistånd eller vård verkligen blir klarlagda. De menar att dessa olika perspektiv kan 
kollidera, vilket resultatet av denna studie i viss mån bekräftar.  

6. Diskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka vilket värde socialtjänsten tillmäter Ekbackens utrednin-
gar och om socialtjänsten följer de rekommendationer om åtgärder som ges efter utredning.  
 
Ett centralt begrepp i den teoretiska tolkningsramen har varit kvalitet i den sociala 
barnavården, med fokus på sociallagstiftning, delaktighet, barnperspektiv och teoretisk 
förankring. Studien visar att socialtjänsten tillmäter Ekbackens utredningar ett stort värde. Det 
kan konstateras att Ekbackens arbete i hög grad, enligt socialsekreterarnas uppfattning, 
relaterat till vad som framkommit i tidigare forskning, följer svensk lagstiftning och har hög 
kvalitet. Detta utgör en trygghet för socialsekreterarna, som har ett svårt och ofta kritiserat 
arbete, med att hitta lösningar för de mest utsatta barnen och deras familjer. Deras arbete 
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kompliceras av den dubbla rollen och en pressad arbetssituation, där de förutom barnets och 
familjernas behov, har att ta hänsyn till kommunens ekonomiska situation, regler och rutiner. 
Enligt Billqvist (1999) medför detta att socialsekreteraren känner en ambivalens inför sitt 
arbete, vilket bekräftas av flera respondenter.  
 
Samtliga respondenter uppgav att de var mycket nöjda med Ekbackens utredningar och att det 
skapat en trygghet och säkerhet inför den fortsatta behandlingsplaneringen, som de annars 
inte skulle ha känt. De uppger också att Ekbackens rekommendationer haft stor tyngd när 
beslut om åtgärd skulle fattas i t.ex. socialnämnden och/eller länsrätten. Det gäller såväl beslut 
om bistånd enligt SoL som omhändertaganden enligt LVU. I samtliga fall har Ekbackens 
rekommendationer följts, helt eller delvis. I de få fall någon rekommendation inte genomförts 
har det i allmänhet berott på att behovet tillgodosetts genom andra rekommenderade insatser 
och inte längre är giltigt eller att föräldern inte samtyckt. Placering på Ekbacken ger, enligt 
vad som framkommit i den här undersökningen, ett väl underbyggt underlag för bedömning 
av vilken insats som är lämplig och skapar större säkerhet när socialsekreteraren ska fatta 
beslut, som ofta är livsavgörande för dessa familjer.  
 
Det kan vara svårare att se de långsiktiga vinsterna av en placering än kostnaderna.  De 
samhällsekonomiska vinsterna kanske kommer på annat konto, genom att framtida kostnader 
för vård och behandling, sjukskrivning, kriminalvård etc. kan undvikas.  De vinster som kan 
göras på det mänskliga planet genom att familjerna får rätt insats, är ännu svårare att mäta. 
Flera av respondenterna uttrycker att de önskar att även fortsättningsvis kunna placera 
familjer på Ekbacken och en uppger att hon under den senaste tiden har varit handläggare för 
flera familjer där hon har bedömt att en placering på Ekbacken vore lämplig, men fått nej av 
ekonomiska skäl. Det handlingsutrymme som socialsekreteraren har, styrs förutom av barnets 
behov, lagstiftning och professionalitet, även av ekonomiska resurser, politisk vilja, 
organisation m.m. Kommunerna, dvs. socialnämnden i delägarkommunerna, säger att de i 
framtiden inte kommer att placera familjer för utredning på Ekbacken i samma utsträckning 
som tidigare (Ekbackens interna arbetsmaterial, protokoll MBL §19 2005) medan samtliga 
socialsekreterare i den här studien uppger att det har ett stort värde för dem att kunna använda 
Ekbacken för de mest utsatta barnen och deras familjer. Inte bara för akuta placeringar, utan 
framförallt för utredningar, för att få ett säkrare underlag för bedömningar.  Kvalitet kan 
beskrivas utifrån olika perspektiv (Westlund & Isaksson 2001) och den politiska ledningens 
intresse tycks ibland kollidera med tjänstemäns och klienters.  
 
Morén (1999 )och Bernler (i Bernler m.fl. 1999) påpekar att sådana data som kan ligga till 
grund för en positiv förändring för familjen ofta glöms bort till förmån för ett mer 
administrativt och juridiskt förhållningssätt vid insamlandet av information, i traditionella 
barnavårdsutredningar. Utifrån vad som framkommit i den här undersökningen förstärker en 
placering på Ekbacken möjligheten för familjerna att få resurser och möjligheter belysta och 
samtidigt få chansen till att påbörja ett förändringsarbete. Den förtroendefulla relation som 
uppstår mellan kontaktpersonerna och familjen utgör en viktig grund för utredningen i och 
med att familjens egna synpunkter och resurser kommer fram tydligare. En av respondenterna 
resonerar om riskerna med ett sådant förhållningssätt, att kontaktpersonerna tappar 
perspektivet och blir för lojala med familjerna. Denna risk för polariserat seende är något som 
även Andersson m.fl (2001) påtalar i sin forskning. Andra respondenter framhåller fördelarna. 
De menar att det blir ett sorts samgående med familjen, medan övriga i teamet förhåller sig 
mer distanserade. Då utgör teamet på Ekbacken en trygghet och garanti för att förhindra att 
samgåendet inte påverkar utredningen negativt, genom att det ständigt förs diskussioner med 
hög medvetenhet om detta och möjlighet till reflektion tillsammans med utredaren. Det finns 
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naturligtvis risker även med detta förhållningssätt, t.ex. att det i stressade situationer kan 
uppstå gruppsanningar (Andersson m.fl. 2001) för att teamet inte står ut med den svåra och 
ofta komplexa tillvaro som barnet lever i. Att gemensamt skapa en förenklad 
verklighetsbeskrivning kan då vara ett sätt att minska stressen. Att regelbundet ha 
processhandledning med en kunnig och erfaren handledare torde vara en viktig förutsättning 
för arbetet.   
 
Med tanke på att familjens psykologiska och sociala isolering ofta är en förutsättning för att 
övergrepp mot barn ska uppstå och fortgå (Andrew u.å), kan man tänka sig att tiden på 
utredningshemmet skulle kunna erbjuda möjligheter att bryta denna isolering, både genom de 
samtal som erbjuds och den sociala gemenskapen med de andra familjerna och därmed bidra 
till att övergreppen mot barnet bryts. Barnperspektivet och möjligheten för barn att komma till 
tals utgör viktiga delar av en barnavårdutredning. Den här studien visar att socialtjänsten 
anser att barnperspektivet i hög grad finns med i Ekbackens utredningar, trots att barnen 
åtminstone inte i den skriftliga dokumentationen i någon högre grad kommit till tals. Tidigare 
forskning visar att för att barnen ska kunna göra sina röster hörda krävs att de har möjlighet 
att utveckla en relation med den person barnet ska tala med. För att detta i sin tur ska vara 
möjligt krävs tid, regelbundenhet och personkontinuitet (Wahlström 2000 i Stilgård & 
Tillander 2001, Butler & Williamsson 1994 i Falk red. 2002) Den konflikt som barnet kan 
hamna i, utifrån att de som misstänks brista i omsorgen också är de som barnet är beroende 
av, beskrivs av flera olika författare (t.ex. ∅ vreeide 2001, Stilgård och Tillander 2001, 
Andersson m.fl.2001) Utifrån detta betonas vikten av att föräldrarna får den omsorg de 
behöver, för barn och föräldrar kan inte se frikopplade från varandra (SoS-rapport 1996:19, i 
Stilgård & Tillander 2001).  Stilgård & Tillander (2001) menar att föräldrarna får detta behov 
av stöd tillgodosett, när de vistas i en verksamhet där lokalerna utgör en trygg bas och det 
finns personal tillgänglig för att hjälpa dem att möta den kris och det kaos som ett ifrågasatt 
föräldraskap ofta medför. Detta kan göra det möjligt även för barnen att öppna sig, när det vet 
att föräldrarna är i goda händer (Stilgård & Tillander 2001) och att de är accepterade och 
respekterade som människor även om de har brister i sitt föräldraskap (Brunesson 2001). 
Detta bekräftas i den här studien. En viktig faktor som respondenterna återkommer till i flera 
svar, är den respekt familjerna möts av på Ekbacken och att de där tillåts växa som 
människor, vilket alltid gagnar barnen oavsett vilka insatser som utredningen leder till. Att 
barnen och föräldrarna under lång tid delar det vardagliga livet med personalen borde 
rimligtvis öka möjligheten att även det abstrakta, vardagliga föräldraskapet synliggörs i 
utredningen. Detta är annars enligt tidigare forskning en svaghet i barnavårdutredningar 
(Horwath & Saunders 2005).  
 
Att den mest frekvent förekommande rekommendationen var individuell behandling för 
förälder kan tolkas som att barnet endast uppmärksammas i ljuset av den vuxnes problem som 
Fransson (2003) påpekar. Att uppmärksamma barnets egna levnadsvillkor och se att barn-
domen har ett värde i sig, framhålls alltmer i den aktuella debatten om social barnavård 
(Andersson i Meuwisse, Sunesson & Swärdred. 2000). Med utgångspunkt i detta anser 
författaren det angeläget att i ännu högre grad låta barnens egna åsikter och tankar synliggöras 
i Ekbackens utredningar. 
 
Utifrån aviseringarna från socialtjänsten om att de i framtiden inte kommer att anlita 
Ekbacken för utredningar i samma utsträckning som tidigare (Ekbackens interna arbets-
material, protokoll MBL §19 2005), är resultatet av studien överraskande. Förväntningarna 
var att respondenterna skulle vara nöjda med utredningarna och att en viktig faktor skulle vara 
det stora omhändertagande som en dygnet-runt-verksamhet kan erbjuda för familjer i en akut 
situation. Men det som visade sig vara viktigast var den stora kunskapsbank som Ekbacken 
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besitter, när det gäller att göra djupgående och gedigna utredningar om familjer och 
föräldraskap. Kunskapen anses vara teoretiskt förankrad, vilket märks såväl i metoden som i 
det skriftliga utlåtande utredningen utmynnar i. Utredningsarbetet utgår från 
sociallagstiftningens intentioner avseende delaktighet och barnperspektiv. Även andra 
faktorer som anses vara avgörande för hög kvalitet på barnavårdsutredningar, betraktas av 
respondenterna som tillgodosedda i Ekbackens utredningar. Här avses t.ex. de 
kvalitetsprinciper som anges i Socialstyrelsens allmänna råd för individ- och familjeomsorgen 
(SOSFS 2000:15 (S)). Det tycks finnas en medvetenhet hos socialsekreterarna om de faktorer 
som anses utgöra kvalitet på barnavårdsutredningar. Studien visar att när de inte själva, p.g.a. 
bristande resurser eller kunskap, förmår uppnå dessa kvalitetskrav väljer de att ta hjälp av 
utredningshemmet. Det kan anses glädjande, med tanke på den massiva kritik som riktats mot 
socialtjänsten utifrån brister som avser just sådana kvalitetsaspekter som rättsäkerhet, 
delaktighet, teoretisk förankring och barnperspektiv (Edvardsson 1996 och 2003, Rasmussen 
2004, Westlund & Isaksson 2001, Östberg, Wåhlander & Milton 2000, Andersson m.fl. 1996, 
Andersson m.fl.2001, Sundell & Egelund 2001, Cashmore & Ainsworth 2004). 
 
Samtliga respondenter menar att det resultat placeringen på Ekbacken ledde fram till, inte 
skulle ha uppnåtts i en traditionell barnavårdsutredning och man utrycker tveksamhet om det 
skulle vara möjligt i någon annan utredningsmodell än just den modell som Ekbacken 
företräder En utredning på Ekbacken innefattar, enligt vad som framkommit i föreliggande 
studie, ett reflexivt förhållningssätt som inbjuder till delaktighet vid utformandet av de 
rekommenderade insatserna. Detta kan jämföras med de utredningsmodeller som beskrivs av 
Westlund & Isaksson (2001), där lägenhetsutredning utgör ett exempel på en reflexiv modell 
och familjerådslag utgör exempel på en mobiliseringsmodell. Studien visar att Ekbackens 
utredningar i sin metod innefattar båda dessa modeller. Socialtjänstens informationssökande, 
traditionella utredningsmetod kan således genom placeringen på Ekbacken kompletteras med 
dessa modeller.  Studiens teoretiska ställningstagande är att detta skulle höja kvaliteten på 
barnavårdsutredningarna.  Westlund och Isaksson (2001) anser att föräldrarna själva bör få 
välja utredningsmodell, när deras föräldraskap är ifrågasatt, utifrån vad sociallagstiftningen 
säger om delaktighet och att forskning visar att om familjerna själva är med och påverkar 
valet av insats blir resultatet bättre. Enligt vad som framkom i denna studie är föräldrarna ofta 
negativa till placering innan de vet vad det innebär. Men att motivera föräldrarna till placering 
kan leda till att familjen får större möjlighet till delaktighet i utredningen och till att vara med 
och påverka vilka insatser som är lämpliga.  Kvalitet ur klientperspektiv innebär enligt 
Westlund och Isaksson (2001) inte bara att klienten blir respektfullt bemött och är delaktig i 
utredningen utan även att klientens behov av bistånd eller vård verkligen blir klarlagda.  
 
Cashmore & Ainsworth (2004) påpekar att beslut om att omhänderta barn ofta fattas på alltför 
osäkra grunder. Friis (2003) menar att beslut som kan leda till att barn och föräldrar skiljs åt 
alltid bör föranledas av en genomgripande utredning avseende föräldraförmågan. Vinnerljung, 
Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) betonar vikten av att placering av barn på fosterhem 
eller institution alltid bör föregås av en ordentlig utredning där barnet/ungdomen ges 
möjlighet att vara med och påverka. Detta bekräftas av respondenternas uppfattning i den här 
studien och även av de intentioner som var vägledande vid tillkomsten av 
Kommunalförbundet VoB dalarna och Ekbackens barn- och familjecenter. Resursen skulle 
förbehållas just den kategori familjer som nämns ovan. Enligt den utredning som gjordes av 
Jan Messing (1995) inför tillkomsten av utredningshemmet, skulle resursen förbehållas �ett 
litet antal barn och familjer som befinner sig i en ytterst utsatt livssituation och där en separation mellan barn 
och föräldrar är under övervägande (Messing 1995). Att döma av resultatet i den här studien är det 
just för detta ändamål som Ekbacken anlitas och det bidrar enligt de socialsekreterare som 
intervjuats, till säkrare bedömningar i dessa ofta komplexa och svåra ärenden. Detta i sin tur 
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ökar rättsäkerheten för familjerna och bidrar till att de mest utsatta barnen har större chans till 
ett värdigt liv. Respondenterna uppger att de är angelägna om att de även fortsättningsvis vill 
ha möjlighet att placera dessa familjer på Ekbacken för utredning. Detta gäller respondenter i 
små såväl som stora kommuner, oavsett om det finns �hemmaplanslösningar� i kommunen 
eller inte. Att tillse att barn och familjer får rätt insatser, både utifrån vinsten av minskat 
personligt lidande och utifrån samhällsekonomiska perspektiv är enligt vad Socialstyrelsen, 
Skolverket & Statens folkhälsoinstitut kommit fram till i en gemensam rapport (2004), en 
angelägen uppgift för kommunerna. De australiensiska forskarna Cashmore och Ainsworth 
(2004) konstaterar i en forskningsöversikt av barnplaceringar utanför hemmet, att när det 
handlar om social utredningsverksamhet, räcker det inte med att staten skjuter till pengar, utan 
att man vet vad som fungerar. Det är viktigt att de verksamheter som byggs upp har sin grund 
i evidensbaserad forskning.  
 
Värt en reflektion är att resultatet av den här studien delvis kan ha sin förklaring i att det 
endast är socialsekreterare som placerat utifrån behovet av utredning, som intervjuats. 
Möjligen skulle det ha sett annorlunda ut om även de socialsekreterare som enbart gjort 
akutplaceringar deltagit i undersökningen. Kanske har de som gjort utredningsplaceringar ett 
speciellt intresse för och kunskap om vad som anses vara hög kvalitet i social barnavård samt 
om Ekbackens utredningsmetod? Andra socialsekreterare skulle måhända inte se de fördelar 
med placering som beskrivits i studien utan i stället betona andra aspekter, som t.ex. 
akutverksamhet, krishantering eller nätverksarbete. En slutsats som likväl kan dras av 
resultatet är att socialsekreterare som har ett biståndsorienterat förhållningssätt och ser 
barnavårdsutredningar som en process där familjen får möjlighet att hitta nya livsstrategier 
(Morén 1999, Moren & Blom 2003), anser att placering på Ekbacken har ett högt värde 
utifrån dessa principer. Det skulle vara intressant att i en ny studie undersöka om resultatet 
skulle bli detsamma även med en annan kategori respondenter. Ytterligare en intressant 
infallsvinkel för framtida forskning är att undersöka familjernas egna synpunkter beträffande 
värdet av utredning på Ekbacken och deras upplevelse av i vilken grad de varit delaktiga i 
utredningen och haft inflytande över valet av insats.  
 
I studiens teoretiska perspektivval argumenteras för en samverkan mellan olika instanser i 
samhället, som har att tillvarata barnens intressen (Socialstyrelsen, Skolverket & Statens folk-
hälsoinstitut 2004, Rosell 2004, Horwath & Saunders 2005). Denna samverkan bör ha en 
bestämd struktur för att fungera (Socialstyrelsen, Skolverket & Statens folkhälsoinstitut 2004, 
Horwath & Saunders 2005). Avslutningsvis kan konstateras att behovet av samverkan be-
kräftas i den här studien. En respondent betonar värdet av Ekbackens samverkan med BVC. 
Det som anges som en brist i Ekbackens utredningar är avsaknaden av samverkan med 
psykologisk och psykiatrisk expertis. Denna brist framkommer även i tidigare forskning om 
socialsekreterares upplevelse av placering på utredningshem (Palm 1999) En slutsats som kan 
dras av detta är att ett formaliserat och kontinuerligt samarbete mellan Ekbacken och 
BUP/vuxenpsykiatrin skulle möjliggöra psykolog- och psykiatriska utredningar i de fall 
sådana efterfrågas, vilket ytterligare skulle förstärka kvaliteten på utredningarna och bättre 
tillgodose socialtjänstens behov. Detta skulle i sin tur medverka till större möjligheter för 
familjerna att få rätt insats, utifrån Rosells rapport (2004) som visar att det finns positiva 
erfarenheter när två aktörer samverkar. Tillsammans kan man då göra mer än vad var och en 
kan åstadkomma på egen hand. Att undersöka hur en sådan samverkan skulle kunna utformas 
utifrån respektive verksamhetsområdes behov, borde vara en viktig uppgift och ett angeläget 
framtida forskningsområde. Det skulle kunna skapa ytterligare förutsättningar för de mest 
utsatta barnen att få växa upp under trygga förhållanden, med möjlighet till en gynnsam såväl 
social som psykisk och fysisk utveckling, som de enligt barnkonventionen har rätt till. 



 

 

Källförteckning 
 
AB Vårljus årsredovisning 2003. Internetadress: 
http://www.varljus.se/%C3%85rsredov_2003.pdf  
 
Andersson, Gunvor, Aronsson, Karin, Hessle, Sven, Hollander, Anna, Lundström, Tommy 
(1996) Barnet i den sociala barnavården Falköping: Liber, CUS, Socialstyrelsen. Andra 
upplagan, första tryckningen.  
 
Andersson, Gunvor, Aronsson, Karin, Hessle, Sven, Hollander, Anna, Lundström, Tommy  
(2001) Haverier i social barnavård? Växjö: CUS och Förlagshuset Gothia AB 
 
Andersson, Gunvor Barnen i socialt arbete � en maktlös grupp? Kapitel i Meeuwisse, Anna, 
Sunesson, Sune, Swärd, Hans (red.) (2000) Socialt arbete - en grundbok Stockholm: Natur 
och kultur 
 
Andrew, Gail (u.å.) A grounded theory of child abused Head of the Department of 
Psychology University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan 
 
Bernler, Gunnar, Tiden. Kapitel i Bernler Gunnar, Calvert, Lilja, Johnsson, Lisbeth, Lindgren, 
Hans (1999) Psykosocialt arbete - idéer och metoder Stockholm: Natur och Kultur 
 
Bernler, Gunnar & Johnsson, Lisbeth, Inledningen till Bernler Gunnar, Calvert, Lilja, 
Johnsson, Lisbeth, Lindgren, Hans (1999) Psykosocialt arbete - idéer och metoder 
Stockholm: Natur och Kultur 
 
Billqvist, Leila (1999) Rummet, mötet och ritualerna � en studie av socialbyrån, klientarbetet 
och klientskapet Institutionen för socialt arbetet, Göteborgs universitet 1999:4 
 
Brunesson, Agneta (2000) Mötet mellan föräldrar och personal på ett utredningshem 
Mastersuppsats i gestaltterapi, University of Derby och Gestaltakademin i Skandinavien 
 
Cashmore, Judy, Ainsworth, Frank (2004) Out of home-care research Association of 
Childrens Welfare Agencies Inc. Level 2, 323 Castlereagh Street Sydney NSW 2000 
 
Clevesköld, Lars, Lundgren, Lars, Thunved, Anders (2003) Handläggning inom 
socialtjänsten Stockholm: Norstedts Juridik  
 
Dahmström, Karin (1991) Från datainsamling till rapport Lund: Studentlitteratur 
 
Eckerlund, Ingemar, Håkansson, Stefan, Mossler, Karin, Nilsson, Tom, Stig, Kristina (2002) 
Vårdens Värde � vad får vi för pengarna i vård och omsorg?  Socialstyrelsen, rapport. 
 
Edvardsson, Bo (1996) Kritisk utredningsmetodik Stockholm: Liber utbildning 
 
Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik Stockholm: Liber utbildning 
 
Ekbackens informationsbroschyr och interna arbetsmaterial (2004-2005) Protokoll från MBL 
§ 19 på Ekbackens Barn- och familjecenter (2005) 
 



 

 
Falck, Karin C. red. (2002) Introduktionsmaterial till projektet Barns Behov i Centrum 
(BBIC) 
 
Fransson, Nicolina (2003) Barnperspektivet i sociala barnavårdsutredningar - En kvalitativ 
analys av barnperspektivsdiskursen sociologiuppsats 40-60 p Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet 
 
Friis, Eva (2003) Sociala utredningar om barn. En rättssociologisk studie av lagstiftningens 
krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde. Akademisk 
avhandling. Sociologiska institutionen Lunds universitet 
 
Förbundsordning för Kommunalförbundet vård och behandling i Dalarna (1997) 
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg:  
 Daidalos 
 
Hessle, Sven  Hur vet man att barn far illa? Kapitel i Andersson, Gunvor, Aronsson, Karin, 
Hessle, Sven, Hollander, Anna, Lundström, Tommy (1996) Barnet i den sociala barnavården 
Falköping: Liber, CUS, Socialstyrelsen. Andra upplagan, första tryckningen.  
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Horwath, Jan, Saunders, Teela (2005) Do you see what I see? Multi-professional perspectives 
of child neglect North Eastern Health Board (NEHB) and The University of Sheffield 
 
HTFR (1999) Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap 
 
Jonsson, Björn (2001) Utvärdering av Högelid, VoB Kronobergs ungdomsenhet FoU 
Kronoberg 
 
Killén, Kari (1999) Svikna barn, om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen 
Falun: W&W 
 
Killén, Kari (2002) Barndomen varar i generationer Smedjebacken: W&W 
 
Konventionen om Barnens rättigheter (2002) Regeringskansliet, UD-info 
 
Kommunalförbundet VoB Dalarnas hemsida; http://www.vobdalarna.se 
 
Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 
 
Lantz, Annika (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Layder, Derek (1993) New strategies in social research Cambridge: Polity Press 
 
Lundström, Tommy Den sociala barnavården Kapitel i Andersson, Gunvor, Aronsson, Karin, 
Hessle, Sven, Hollander, Anna, Lundström, Tommy (1996) Barnet i den sociala barnavården 
Falköping: Liber, CUS, Socialstyrelsen. Andra upplagan, första tryckningen.  



 

Messing, Jan (1995) En primärkommunalt driven vårdenhet för barn, ungdomar och deras 
familjer i Dalarna. Dalarnas kommunförbund, rapport 
 
Morén, Stefan (1999) Dokumentationens roll i socialt arbete � Perspektiv och 
utvecklingsmöjligheter Socialvetenskaplig tidskrift 1999:4 
 
Morén, Stefan, Blom, Björn (2003) Insatser och resultat --- om utvärdering i socialt 
arbete. Umeå universitet 
 
Norström, Carl, Thunved, Anders (2003) Nya sociallagarna Stockholm: Norstedts Juridik  
 
Oxenstierna, Gabriel (1997) Socialtjänstens förutsättningar för barnavårdsarbete. En studie 
om villkor, påfrestningar och resultat.  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, 
Socialhögskolan. Rapport nr 83 
 
Palm, Kerstin (1999) Hur gick det för barn och föräldrar efter vistelse på akut- och 
utredningshem? Psykologexamensarbete, Stockholms universitet 
 
Patel, Runa, Davidson, Bo (1991) Forskningsmetodikens grunder � att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning Lund: Studentlitteratur 
 
Payne, Malcolm (2002) Modern teoribildning i socialt arbete Stockholm: Natur och kultur 
 
Prop 1999/2000:137 Barn- här och nu. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 
      utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Rasmusson, Bodil (2004) Barnavårdsutredningar på nya grunder Meddelanden från 
Socialhögskolan 2004:1 
 
Rosell, Marita (2004) Socialtjänsten och barnen � kvalitetsutveckling över gränserna FoU 
Kronoberg, Rapport 2004:3 
 
Sallnäs, Marie (1995) Att utreda föräldraskap, om modern institutionsvård för barn.  Artikel i 
Socialvetenskaplig tidskrift 1995:4 
 
Silverman, David (2002) Doing Qualitative Research. Thousand Oaks, California: SAGE 
 
Socialstyrelsen, Skolverket och Statens folkhälsoinstitut, (2004) Rapport: Tänk långsiktigt � 
en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns hälsa.  
 
Socialstyrelsen  (2004) Kunskapsöversikt: Samtal med barn i socialtjänsten 
 
Sohl, Oscar, Törngren, Gunnar (2003), Fkc.  Uppdragsanalys och HVB-placeringens metodik, 
Tankar och idéer vid placeringar av barn, ungdomar och vuxna. Hämtad den 8/4 2005 på 
internetadress: http://www.fkc.se/Uppdragsanalys.doc  
 
SOSFS 1997:15 Socialstyrelsens allmänna råd avseende tillämpningen av Lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
SOSFS 2000:15 (S) Socialstyrelsens allmänna råd för individ- och familjeomsorgen  



 

SOU 1986:20 Barns behov och föräldrars rätt Betänkande av socialberedningen, 
Socialdepartementet 
 
Stilgård, Johanna & Tillander, Kristian (2001) Utredningslägenheten och barnperspektivet 
Utvecklings- och utvärderingscentrum, Karlstad socialförvaltning 
 
Sundell, Knut (2002) Familjerådslag i Sverige. Socialtjänstens fortsatta insatser till barn och 
föräldrarFoU-enheten, Stockholms stad, Rapport 2002:3 
 
Sundell, Knut (2004) Social barnavård � omfattning, utredningar Stockholm: FoU-enheten, 
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm 
 
Sundell, Knut, Egelund, Tine ( 2001) Barnavårdutredningar � en kunskapsöversikt  Centrum 
för utvärdering av socialt arbete (CUS) Växjö:  Förlagshuset Gothia AB  
 
Sundell, Knut, Vinnerljung, Bo, Andrée Löfholm, Cecilia, Humlesjö. Eva (2004) 
Socialtjänstens barn FoU-rapport 2004:4. Socialtjänstförvaltningen i Stockholm 
  
Svedner, Harald (1996) Socialt välfärdsarbete. En tankeram Stockholm: Liber AB 
 
Thurén, Thorsten (1993) Vetenskapsteori för nybörjare Malmö: Runa Förlag AB 
 
Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur 
 
Vinnerljung, Bo (1996) Svensk forskning om fosterbarnsvård.  Centrum för utvärdering av 
socialt arbete (CUS) i samarbete med Liber. 
 
Vinnerljung, Bo, Sallnäs, Marie, Kyhle Westermark, Pia  (2001) Sammanbrott vid 
tonårsplaceringar� om ungdomar i fosterhem och på institution Forskningsrapport,  
Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Warnling-Nerep, Wiweka (2001) En introduktion till förvaltningsrätten  
 Norstedts Juridik, Stockholm 
 
Westlund, Peter, Isaksson, Sara (2001) Barnavårdsutredning � information, reflektion, 
mobilisering. Stockholm: Liber 
 
Wibeck, Viktoria (2000) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
 
Östberg, Francesca, Wåhlander, Eva, Milton, Pia (2000) Barnavårdsutredningar i sex 
kommuner � en vinjettstudie  CUS-skrift 2000:3 
 
∅ vreeide, Haldor (2001) Att samtala med barn Studentlitteratur, Lund 



 

Bilaga 1. Brev till cheferna för Individ- och familjeomsorgen 
 
Örebro universitet 
Socionomprogrammet T 7 
VT 2005 
 
Hej!  
Mitt namn är Lena Ollas Gustafsson och jag arbetar på Ekbackens barn- och familjecenter i 
Falun. Jag utbildar mig samtidigt till socionom vid Örebro universitet. Nu har jag kommit till 
den 7:e och sista terminen och ska skriva min C-uppsats under våren. Uppsatsen kommer att 
handla om barnavårdsutredningar och syftet är att undersöka hur socialtjänsten ser på värdet 
av en placering på utredningshem.  Jag kommer att titta närmare på ett antal placeringar som 
gjorts på Ekbacken under 2003-2004 och avser att intervjua de handläggare som varit 
aktuella, för att få en bild av om de tycker att de haft nytta av Ekbackens utredning, för den 
fortsatta vårdplaneringen. Det känns angeläget att mitt arbete är förankrat även på chefsnivå 
ute på socialkontoren och det är därför jag nu kontaktar Dig innan jag påbörjar arbetet med 
intervjuerna.  
 
Deltagandet är frivilligt och givetvis garanteras full anonymitet kring handläggarnas svar och den 
familj som varit placerad. Det är endast jag själv som har tillgång till materialet under arbetet med 
uppsatsen och därefter kommer det att förstöras.   
 
Min förhoppning är att undersökningen kommer att tillföra ny kunskap såväl till socialtjänsten 
som till Ekbacken, och bidra till utveckling av verksamheterna.  
 
Vänligen kontakta mig så snart som möjligt på tfn 070-25 76 109 eller e-post: 
lena_og@hotmail.com  för att ge Ditt godkännande till studien, eller om Du har några frågor. 
 
Jag kommer sedan att ta kontakt med aktuell handläggare för att göra upp om en tid för intervju. 
Uppstår det funderingar eller problem före, i samband med eller efter intervjun så tveka då inte att 
ta kontakt med mig!  
 
Vänliga hälsningar  

Lena Ollas Gustafsson 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 Brev till handläggare 
 
Örebro universitet 
Socionomprogrammet T 7 
VT 2005 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Lena Ollas Gustafsson och jag arbetar på Ekbackens Barn- och familjecenter i 
Falun. Jag läser samtidigt till socionom vid Örebro universitet. Jag är nu inne på 7:e och sista 
terminen och ska under våren skriva min C-uppsats i socialt arbete. Uppsatsen kommer att belysa 
utredningsarbetet på Ekbackens barn- och familjecenter. Syftet med studien är att undersöka 
vilken betydelse Ekbackens utredningsarbete har i behandlingsplaneringen för socialtjänsten. Jag 
avser också att undersöka i vilken grad socialtjänsten följer de rekommendationer som ges efter 
utredning. Undersökningen kommer att begränsas till familjer som varit placerade under 2003-
2004. Jag har valt ut ett antal ärenden som kommer att ingå i undersökningen och bland dessa 
finns en familj som Du varit handläggare för.  
 
Det är av mycket stort värde om Du har möjlighet att delta i en telefonintervju angående en familj 
från Din kommun som under ovan angiven tid varit placerad på Ekbacken. Din medverkan är helt 
frivillig och du har rätt att när som helst avbryta. Givetvis garanteras full anonymitet kring Dina 
svar. Denna anonymitet gäller såväl Dig som svarar på enkäten som den familj som var placerad. 
Intervjun kommer att bandas. Det är endast jag själv som har tillgång till materialet under arbetet 
med uppsatsen och därefter kommer det att förstöras.   
 
 Min förhoppning är att undersökningen kommer att tillföra ny kunskap, såväl till 
socialtjänsten som till Ekbacken, och bidra till utveckling av verksamheterna!  
 
Om du väljer att tacka ja till att medverka i studien, ber jag dig snarast maila mig om förslag på 
tid för telefonintervjun, gärna redan den här veckan om det är möjligt. Uppstår det funderingar 
eller problem före, i samband med eller efter intervjun så tveka då inte att ta kontakt med mig. Tfn 
070-257 61 09 eller e-post: lena_og@hotmail.com  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar  

Lena Ollas Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
1. Var du handläggare för familjen när den placerades på Ekbacken?  
 
2.  Anledningen till att familjen placerades var behov av: 
  a) Utredningsplats 
   b) Akutplats 
   c) Både a + b 
   d) Annat (i så fall vad?)    
 
3. Övervägdes annat alternativ än placering på Ekbacken.  I så fall vilket/ vilka?  Vad 
avgjorde valet att placera?  
 
4. Hur skulle du beskriva situationen för familjen när beslutet om placering fattades? 
 
 
 
Ekbackens utredning 
 
5. Motsvarade Ekbackens arbete utredningsuppdraget som upprättades vid 
placeringen? Kommentar? 
 
6. I vilken mån tillförde Ekbackens utredning nya kunskaper om familjen?                    
7. I vilken mån tillförde Ekbacken annan ny kunskap som var viktig för beslutet om 
insats? 
 
8. Hur ser Du på värdet av Ekbackens utredning? 
 
9. Är du bekant med Ekbackens utredningsmetod? Hur ser du på den? Känner du till 
Ekbackens teoretiska värdegrund? Överensstämmer den med din egen? 

 
Rekommendationer 
 
Rekommendationer som Ekbacken lämnade efter avslutad utredningstid. (här redogörs för de rekommendationer 
som lämnats i respektive ärende)  
1__________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________
3__________________________________________________________________________
4__________________________________________________________________________
5__________________________________________________________________________
6__________________________________________________________________________ 
 
10. Hur ser du på värdet av de rekommendationer som Ekbacken lämnade? 
Kommentar?  
 



 

11. I vilken mån är rekommendationerna genomförda?  
 
Rekommendation nr Genomförd Under introduktion Ej genomförd Kommer 

inte att 
genomföras 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 
12. Om någon rekommendation ännu inte är genomförd och/eller inte kommer att 
genomföras, vad beror det på? 
(T.ex. svår att förstå, svår att genomföra, delar ej rekommendationens giltighet, har ej hunnit introducera dem, 
går inte nå samförstånd enligt SoL och LVU ej tillämpligt, ej godkänt av socialnämnden  etc, etc) 
 
13. Har andra åtgärder än de Ekbacken rekommenderade istället erbjudits och/eller 
introducerats för familjen? 
Om ja, vilken typ av insatser och vad var det som gjorde att man valde dessa? 
___________________________________________________________________________ 
 
Övrigt 
 
14. Är det något du saknar i Ekbackens utredning? 
 
15. Tror du att du skulle ha uppnått samma resultat genom en traditionell 
barnavårdsutredning, utan placering? Kommentar? 
 
16. Hur ser du på utredning på institution i förhållande till andra utredningsmodeller. 
Kan du beskriva för- och nackdelar?  
 
18. Övriga synpunkter på Ekbackens utredning och rekommendationer, eller andra 
kommentarer?  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 


