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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser av försvårande 

omständigheter i organisationen och deras påverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. 

Studien bygger på ostrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare. I intervjuerna 

framkommer att socialsekreterarna upplever att följande organisatoriska faktorer försvårar 

deras bedömningar i barnavårdsutredningar: resurser, specialisering, insatsrepertoar och 

lagstiftning. Med resurser avses tidsbrist, kunskapsbrist och kommunernas begränsade 

ekonomi. Socialsekreterarna upplever att dessa faktorer exempelvis leder till att vissa klienter 

inte får den hjälp som socialsekreterarna anser att de är i behov av. Socialtjänstens 

specialiserade enheter upplevs påverka samarbetet mellan olika enheter och försvårar på så 

sätt bedömningar i barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna i denna studie upplever även 

den begränsade insatsrepertoaren som en försvårande faktor, då klienterna måste passas in i 

en insatsmall. Även brist på familjehem upplevs som en svårighet i insatsrepertoaren vilken 

påverkar bedömningar. Slutligen upplever socialsekreterarna lagstiftning som en försvårande 

faktor när det gäller bedömningar i barnavårdsutredningar. I studien fördjupas sedan 

förståelsen av hur dessa faktorer kan påverka bedömningar. Det görs genom en analys utifrån 

olika organisationsteorier. 

 

Nyckelord: bedömning, organisation, socialsekreterare, barnavårdsutredning, socialtjänst, 

resurser, specialisering, insatsrepertoar, lagstiftning  
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Abstract 
This study aims to examine social workers experience of aggravating circumstances in the 

organization and their impact on the assessments in child protection investigations. The study 

is based on unstructured interviews with five social workers. The interviews reveal that the 

social workers experience the following organizational factors affecting the assessments in 

child protective investigations: resources, specialization, intervention repertoire and 

legislation. With resources means lack of time, lack of knowledge and limited local economy. 

The social workers experience for example, that these factors lead to that some clients do not 

get the help the social workers believe they are in need of. The social services specialized 

units perceived affect the co-operation between different units and therefor aggravate 

assessments in child protection investigations. The social workers in this study raised the 

limited intervention repertoire as an aggravating factor, the clients have to be fitted into an 

intervention template. Lacks of foster homes are perceived as difficulties in the intervention 

repertoire, which affect assessments. Finally the social workers experience legislation as an 

aggravating factor in child protection investigations. Through an analysis based on various 

organizational theories will the understanding of how these factors can impact assessments 

deepens in the study. 

 

Keywords: assessment, organization, social worker, child protection investigation, social 

service, resources, specialization, intervention repertoire, legislation 
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1. Inledning 
 

Under våren 2007 framkom det i media att 15-åriga Louise levt tillsammans med sin 

missbrukande och psykiskt sjuka pappa i fem år och under tiden utsatts för misshandel, 

vanvård och sexuellt utnyttjande. Det hela skedde utan att socialtjänsten i Vetlanda kommun 

ingrep. Detta trots att de kände till ärendet och hade haft kontakt med både pappan och Louise 

(Edvardsson, 2008). Under åren 2007 till 2009 inkom inte mindre än sex anmälningar till 

socialtjänsten i Helsingborg om en 16-årig flicka, trots det ingrep inte socialtjänsten. 

Anmälningarna kom från två olika läkare, barn- och ungdomspsykiatrin samt en skolkurator. 

Det framkom i anmälningarna att både flickan och hennes föräldrar missbrukade droger, att 

flickan sålde sexuella tjänster samt umgicks i kriminella kretsar. Det framkom även att hon 

hade blivit utsatt för gruppvåldtäkt och annat sexuellt våld, hade ätstörningar samt försökt ta 

sitt liv vid ett flertal tillfällen. När socialtjänsten sedan beslutade att utreda flickans situation 

avbröts det hela eftersom hon inte ville ha kontakt med socialtjänsten. Kommunen utnyttjade 

inte möjligheten att tvångsomhänderta flickan. När de sedan engagerade sig i ärendet skulle 

flickan snart fylla 18 år och ett tvångsomhändertagande var därmed inte längre aktuellt. 

Socialstyrelsen har granskat ärendet och fört fram hård kritik mot Helsingsborgs socialtjänst. 

De menar att socialnämnden borde ha tagit hänsyn till att flickan var ett barn och agerat 

snabbare samt omhändertagit henne (Persson, 2010). Hösten 2010 gjorde socialtjänsten i 

Sandvikens kommun ett omedelbart omhändertagande av två barn då de misstänkte att pappan 

hade utnyttjat dem sexuellt. Även detta skapade stora rubriker i media då föräldrarna hävdade 

att de var oskyldiga, vilket senare fastställdes av hovrätten (Bagge, 2011).  

 

Detta är enligt media ärenden där olika typer av felbedömningar har gjorts. I två av fallen 

anklagas socialtjänsten för att inte ha agerat tillräckligt fort och i det tredje fallet anses 

socialtjänsten ha agerat på lösa grunder. Dessa exempel är bara en bråkdel av alla de ärenden 

som behandlas varje år och de belyser socialsekreterares svårigheter med bedömningar inom 

socialtjänstens barnavårdsutredningar. Därav är det intressant att ställa sig frågan hur den 

enskilde socialsekreteraren upplever dessa svårigheter i socialtjänstens barnavård.  

 
Social barnavård precis som allt annat socialt arbete bedrevs under första delen av 1800-talet 

av filantropiska välorganiserade föreningar och arbetet byggde på ideella krafter. I samband 

med industrialiseringen mellan åren 1870 och 1920 började det sociala arbetet i större 

utsträckning att utföras i offentliga organisationer. Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 

verkade då för nya sociala reformer som påverkade det filantropiska arbetet negativt. Agda 

Montelius och Gerda Meyerson var medlemmar i CSA och hade tidigare arbetat med frivilligt 

socialt arbete. De ansåg dock att socialt arbete borde utföras inom professionella ramar och 

borde kallas socialt arbete istället för den tidigare benämningen fattigvård. Dessa kvinnor 

menade att det inte räckte med vilja för att utföra ett bra socialt arbete utan de ansåg att även 

kunskap behövdes. Så utvecklades den kommunala socialtjänsten, vilken är den organisation 

där merparten av socialt arbete bedrivs idag (Meeuwisse & Swärd, 2006).  

 

Socialtjänsten är en så kallad människobehandlande organisation (Bergmark & Lundström, 
2008a). Hasenfeld (1983) definierar en människobehandlande organisation som en 

organisation vilken bedömer vem som har rätt till hjälpen den förmedlar. 

Människobehandlande organisationers verksamhet kan bedrivas med olika tekniker. En av 

dessa är bedömande, vilket innebär att individer sorteras och klassificeras. Detta är en naturlig 

del av socialtjänstens utredningsarbete eftersom deras verksamhet syftar till att bedöma om 

klienten ska få hjälp och i så fall vilken hjälp. Ytterligare en teknik som 

människobehandlande organisationer arbetar utifrån är förändrande. Det praktiserar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Misshandel
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socialtjänsten genom att erbjuda olika insatser, vilka hjälper till att förändra människors sätt 

att tänka. 

 

Vad gäller socialtjänstens barnavård utförs detta arbete av socialsekreterare som gör 

bedömningar med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL), vilken är en ramlag. Det innebär att 

den enskilde socialsekreterarens handlingsutrymme på grund av lagens utformning är relativt 

stort (Ponnert, 2011). Socialsekreterares handlingsutrymme styrs dock av socialpolitiska 

faktorer men även av organisatoriska faktorer, såsom resurser i form av tid, kunskaper, 

befogenheter och pengar. Dessa faktorer skapar både möjligheter och svårigheter i 

socialsekreterares arbete med bedömningar. Socialsekreterare har, genom att de arbetar i 

socialtjänstens organisation, möjlighet att ingripa till ett barns skydd när det är befogat. 

Organisationen skapar alltså möjligheter som gör att socialtjänstens barnavårdsarbete över 

huvud taget går att bedriva men organisationen kan också skapa hinder i form av begränsat 

handlingsutrymme. Då socialt arbete innebär att sätta upp gränser för vad som går att göra 

inom organisationen och vad som inte är möjligt att utföra inom dess ramar (Svensson, 

Johnsson och Laanemets, 2008). Därav kan vi ana att den enskilde socialsekreteraren inom 

socialtjänstens barnavård upplever vissa svårigheter i organisationen när de ska göra 

bedömningar i specifika ärenden. Detta är det få forskare som har studerat (Sundell, Egelund, 

Löfholm & Kaunitz, 2007; Taylor 2006). Därmed ser vi det som extra intressant att studera 

detta område. Genom att i denna studie intervjua socialsekreterare kommer förståelsen av hur 

de upplever att organisationen skapar svårigheter som påverkar bedömningar i 

barnavårdsärenden öka. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av försvårande 

omständigheter i organisationen och deras påverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Upplever socialsekreterarna att deras organisation skapar svårigheter som påverkar 
bedömningar i barnavårdsutredningar och vilka är i så fall dessa upplevda faktorer? 

 Hur upplever socialsekreterarna att dessa faktorer påverkar bedömningar i 
barnavårdsutredningar?  

 

1.3 Definitioner  
Nedan definieras begrepp som används i studien.  

 

1.3.1 Barnavårdsutredning 

Den grundläggande paragrafen för utredningsarbete inom socialtjänsten är SoL 11 kap. 1 § 

där det står att när information inkommer till socialnämnden som kan leda till nämndens 

ingripande måste utredning påbörjas skyndsamt. Det innebär att när en ansökan eller anmälan 

som rör ett barn inkommer till socialnämnden görs en förhandsbedömning där ställning tas till 

om det finns anledning att inleda utredning eller inte. Om utredning inleds formuleras 

frågeställningar, information samlas in som sedan värderas och analyseras för att 

socialsekreteraren ska kunna fatta ett logiskt beslut. En bedömning görs där ställning tas till 

om barnet far illa eller inte. Görs bedömning att barnet far illa måste det också utredas om det 

finns risk att barnet fortsättningsvis kommer att fara illa. Om barnet inte far illa avskrivs 

utredningen utan insats, men om bedömning däremot görs att barnet riskerar att fara illa kan 
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det vara aktuellt med en insats enligt SoL 4 kap. 1 § där rätten till bistånd regleras (Sundell 

m.fl., 2007). 

 

1.3.2 Insats 

Begreppet insats definieras av Socialstyrelsen (2012, s. 18) som “handling som är inriktad på 

(visst) resultat”. Begreppet innefattar enligt Sundell m.fl. (2007) alla samhällsingripande 

handlingar som finns att tillgå när det gäller socialtjänstens arbete med barn. De former av 

insatser som kan bli aktuella är öppenvårdsinsatser, vård utanför hemmet enligt SoL eller 

enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Exempel på 

öppenvårdsinsatser är: kontaktfamilj, kontaktperson, samtalsstöd och föräldrastöd. Vård 

utanför hemmet enligt SoL eller LVU handlar oftast om placering i familjehem alternativt 

hem för vård och boende (HVB-hem). Socialstyrelsen (2012) menar att insatser enligt SoL 

antingen är strukturella, generella eller individuella. De individuella insatserna behovsprövas 

alltid liksom insatserna enligt LVU. 

 

1.3.3 Resurser 

Inom socialt arbete används begreppet resurser i flera olika sammanhang. Både klienten och 

organisationen kan sägas ha resurser. Klientens resurser kan vara egna förmågor eller ett 

starkt nätverk. Dessa resurser tas upp i SoL 1 kap. 1 §, där det står att socialtjänsten ska 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. När vi i denna studie använder 

begreppet resurser syftar vi dock på organisationens resurser. För människobehandlande 

organisationer såsom socialtjänsten är den viktigaste resursen enligt Bergmark och Lundström 

(2008b) personalen och deras kunskap. Ekonomiska resurser är också viktiga och styr 

självklart personalantalet samt påverkar beslut som rör insatser och dess omfattning. Även 

andra verksamheter utanför den egna organisationen kan räknas till resurser. 

 

1.4 Lagrum 
Nedan presenteras relevanta lagrum som tas upp i resultatet och analysen. I SoL 11 kap. 10 § 

står det att det är viktigt att barnet får framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Åsikterna 

och barnets inställning ska tas hänsyn till i förhållande till barnets ålder och mognad. När ett 

barn har fyllt 15 har han eller hon rätt att föra sin egen talan, även ett yngre barn får höras i 

domstol om det kan antas att barnet inte tar skada av det. När socialnämnden utreder om de 

behöver ingripa för ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan att vårdnadshavaren 

samtycker eller är närvarande. Även i SoL 12 kap. 4 § står det att när det gäller tillsyn som rör 

barns förhållanden får barn höras utan vårdnadhavarens samtycke och närvaro. 

 

Socialtjänstens sekretessbestämmelser styrs av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) där 

den grundläggande bestämmelsen i 7 kap. 1 § är att det är förbjudet att röja en uppgift samt att 

använda uppgiften utanför den verksamhet där den är sekretessreglerad. Socialtjänsten kan 

dock inhämta sekretessbelagda uppgifter från andra verksamheter om den enskilde samtycker 

enligt OSL 10 kap. 1 §. 

 

I LVU 2 § står det att: “Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. Thunved (2011) menar 

att uttrycket “påtaglig risk för skada” innebär att risk för skada inte kan vara ringa, 

övergående eller mindre betydande för att ett ingripande enligt lagen ska kunna göras. 
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2. Metod 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras metoden för denna studie.  

 

2.1 Metodval 
Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av organisationens 

påverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. Bryman (2011) menar att kvalitativ metod 

innebär att forskaren får en djupare förståelse för människors subjektiva upplevelser genom 

att tolka dessa. Eftersom denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser 

av organisatoriska svårigheter anser vi att en kvalitativ metod är det bästa tillvägagångssättet 

för att inhämta empiri. Kvantitativ forskning är däremot inriktad på objektiv kunskap 

(Bryman, 2011) och inte de subjektiva upplevelser vi vill få fram från socialsekreterare. Då vi 

vill undersöka socialsekreterares upplevelser blev intervjuer en lämplig metod eftersom detta 

tillvägagångssätt enligt Kvale och Brinkmann (2009) används för att skapa förståelse för 

världen utifrån informanternas perspektiv och för att få en inblick i människors erfarenheter.  

 

2.2 Litteratursökning och källkritik  
För att hitta relevant tidigare forskning angående socialsekreterares upplevelser av 

bedömningar inom socialtjänstens barnavård har vi använt oss av en narrativ 

litteraturgenomgång, vilket enligt Bryman (2011) handlar om att skapa sig en bild över 

forskningsområdet. Jämfört med systematiska litteratursökningar har den narrativa 

litteraturgenomgången mindre tydliga kriterier för vilken forskning som ska tas med och 

vilken som ska uteslutas. Den narrativa genomgången är också betydligt mer ostrukturerad än 

den systematiska. En narrativ genomgång är lämplig i en studie som inte har en deduktiv 

ansats. Då vi valt en abduktiv ansats lämpade sig en narrativ litteraturgenomgång för denna 

studie.  

 

Vi valde att i denna studie ta med sådan forskning som berör hur organisationen påverkar 

bedömningar i socialtjänstens barnavård, då det är vad vår studie syftar till att undersöka. Vi 

började med att söka i databasen DIVA efter forskningspublikationer på sökorden 

“bedömningar i socialt arbete”. Där hittade vi särskilt en relevant avhandling av Östberg 

(2010), varifrån vi sedan fick referenser till ytterligare forskning inom området. Vi sökte även 

i databasen Social Services Abstracts, där vi sökte med sökorden ”social work”, ”judgement” 

eller “decision making” och ”organizational”. Vi fick 151 träffar mellan år 2000 och 2013. 

Efter att ha gått igenom listan på alla träffar och läst sammanfattningar av relevanta artiklar 

fick vi ett urval som bestod av sex stycken artiklar, vilka vi läste igenom. Av dessa använde vi 

endast två stycken. Vi hittade även artiklar genom att söka på författare som vi hittat i 

referenslistor under sökningens gång. 

 

Vi upptäckte snart att det var relativt ont om forskning inom vårt aktuella område, vilket ledde 

till att vi fick söka på bred front för att hitta så mycket relevant forskning som möjligt. Det 

gjorde att vi även sökte via Google Scholar på sökord såsom ”bedömningar”, 
”barnavårdsutredningar”, ”organisation” och ”socialsekreterare”. På så sätt fick vi fram 

relevant svensk forskning inom området. Som nämndes ovan valde vi en narrativ 

litteraturgenomgång, vilket innebär en mer ostrukturerad genomgång än den systematiska. 

Därav har vi gått från källa till källa, den ena källan har lett oss till en annan som har lett oss 

till en tredje, vilket gör det svårt att i detalj beskriva vårt tillvägagångssätt för 

litteraturgenomgången.  
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Under vår litteratursökning har vi haft ett källkritiskt förhållningssätt, vilket har stärkts av att 

vi varit två granskare som var för sig kunnat granska varje källa och bedöma dess rimlighet. 

Ur ett källkritiskt perspektiv är det också en fördel att vi använt oss av artiklar som är så 

kallade peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är kvalitétsgranskade, det har gjort att vi 

kan anta att våra artiklar är av hög vetenskaplig kvalité. Vi har även haft ett källkritiskt 

förhållningssätt till vårt intervjumaterial då vi har en förståelse för att det som sägs i 

intervjuerna inte är representativt för alla socialsekreterare och att det som sägs också är 

situationsbundet. Intervjumaterialet är alltså beroende av den situation som skapades vid 

intervjutillfället. Hade vi intervjuat samma socialsekreterare vid ett annat tillfälle hade vi 

kunnat få helt andra svar. Då svaren är beroende av vad socialsekreterarna är uppfyllda av just 

den dag då intervjun sker och vilken stämning vi som intervjuare skapar vid det specifika 

intervjutillfället.  

 

2.3 Urval och avgränsning 
Eftersom vårt syfte är att undersöka socialsekreterares upplevelser har vi ett målinriktat urval, 

vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren gör sitt urval utifrån syftet med studien. I 

denna studie blir det därmed naturligt att ha socialsekreterare som informanter. Urvalet består 

av fem informanter, då fler inte är möjligt på grund av studiens begränsande omfattning. 

Studien har ett bekvämlighetsurval då representativitet inte bedöms som viktigt, eftersom 

subjektiva upplevelser undersöks. Det har gjort att vi valt informanterna efter geografisk 

närhet samt efter deras vilja att delta i studien istället för att uppnå representativitet. 

Ytterligare ett urvalskriterium är att informanterna ska ha arbetat med barnavårdsutredningar 

minst ett år för att ha viss erfarenhet inom området. 

 

Vi har avgränsat vår studie genom att fokusera på försvårande faktorer i organisationen som 

påverkar bedömningar i barnavårdsutredningar. Säkerligen finns även underlättande faktorer i 

organisationen, men vi valde att fokusera på de försvårande då det med tanke på studiens 

omfattning hade blivit ett för stort område att undersöka både underlättande och försvårande 

faktorer. Vi valde försvårande faktorer då vi tyckte det var mer intressant än att undersöka de 

underlättande faktorerna.  

 

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ostrukturerad intervjuguide. En ostrukturerad 

intervju är inte styrd av en intervjuguide på samma sätt som en strukturerad intervju där det 

finns färdiga svarsalternativ (Bryman, 2011). I en ostrukturerad kvalitativ intervju, även 

kallad djupintervju, räcker det med att ha ett antal teman som berör det aktuella området. 

Intervjun sker på ett informellt sätt och behöver inte följa intervjuguiden utan fokus läggs på 

det som informanten själv tar upp, även om det inte var det som intervjuaren från början hade 

tänkt så kan det bli viktigt för studiens resultat (Tjora, 2012). Vi valde att genomföra 

ostrukturerade intervjuer för att informanterna skulle vara fria i sina svar och inte bli styrda av 

våra frågor. Vi hade fem informanter varav två intervjuades tillsammans. Detta gjordes för att 

det var deras önskemål. Samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter och de ägde rum inom en 

period av två veckor. Tre av de fyra intervjuerna genomförde vi tillsammans. Intervjuerna i 
denna studie spelades in med informanternas tillåtelse och materialet transkriberades sedan. 

Enligt Bryman (2011) är det bra att spela in för att inte distraheras av att anteckna utan istället 

kunna ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjuguiden utformades utifrån den struktur som används vid djupintervjuer. En 

djupintervju startar med uppvärmningsfrågor, konkreta och enkla frågor som inte kräver 

mycket eftertanke. Detta skapar en trygghet hos informanten (Tjora, 2012). Våra intervjuer 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/results.multiselectfilter:expand/peerreviewed/peerreviewed/Peer+reviewed?site=socialservices&t:ac=13E7EABFE7440893D1/1
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inleddes med bakgrundsfrågor om informanternas utbildning och yrkeserfarenhet. Efter 

uppvärmningsfrågor ställs enligt Tjora (2012) reflexionsfrågor, som är huvuddelen av 

intervjun. Då får informanten tala kring forskningstemat vilket följs upp av följdfrågor. I våra 

intervjuer fick informanterna efter uppvärmningsfrågorna berätta om barnavårdsärenden där 

de upplevt att den egna organisationen har försvårat bedömningen av ärenden. Efter att 

informanterna berättat om olika ärenden fick de fundera över om bedömningen av dessa hade 

blivit annorlunda om de försvårande faktorerna, som de tidigare hade tagit upp, inte hade 

funnits. Under intervjun ställdes olika följdfrågor och processfrågor (se bilaga 2). Tjora 

(2012) skriver att i den sista delen av en djupintervju ställs avrundningsfrågor. Avrundningen 

ska leda till att normalisera situationen. Informanten bör informeras om vad som ska ske med 

materialet från intervjun. Det är också enligt Tjora (2012) viktigt att tacka informanten för att 

denne ställde upp, vilket vi gjorde. Vi informerade våra intervjupersoner om att de ska få läsa 

arbetet innan det skickas till examinatorn och vi bad om deras kontaktuppgifter om något i 

intervjun skulle behöva förtydligas. Att informanterna får läsa materialet kallas enligt Bryman 

(2011) respondentvalidering, vilket syftar till att forskaren vill försäkra sig om att de resultat 

forskaren har sammanställt överensstämmer med det som informanterna sa i intervjuerna.  

 

2.5 Bearbetning och analys av empiri 
Inspelningarna av våra intervjuer transkriberades. Enligt Heritage (1984; i Bryman, 2011) 

underlättar inspelning och transkribering analysen av intervjuers innehåll. När vi 

transkriberade intervjuerna togs onödiga ord bort såsom “hmm” och “mmm”. Detta för att 

underlätta läsningen av intervjuutskriften. Innehållet i intervjuutskrifterna kategoriserades 

sedan för att få en översikt över de resultat som samlats in. Genom att gå igenom det 

transkriberade materialet upptäckte vi kategorier under vilka vi samlade de olika uttalanden 

från intervjuerna. När denna bearbetning gjorts upptäcktes vissa brister i det insamlade 

materialet, vilket gjorde att ett antal följdfrågor skickades via mail eller framfördes muntligt 

till fyra av fem informanter. Det material som då kom in fördes in i det kategoriserade 

materialet. Sedan valdes de teman ut som kunde urskiljas ur materialet och det är dessa som 

presenteras i resultatkapitlet tillsammans med analys utifrån relevanta organisationsteorier. 

Tjora (2012) skriver att kategorierna kan vara en utgångspunkt för huvudteman i analysen. I 

vår studie fick kategorierna utgöra en utgångspunkt för rubrikerna i resultat/analys-delen.  

 

Under genomförandet av intervjuerna kom vi fram till vilka teorier som var användbara. På så 

sätt skedde analysarbetet parallellt med datainsamlingen. Det innebär att vår studie har en så 

kallad abduktiv ansats, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008; i Tjora, 2012) innebär att 

vissa valda teorier inte styr datainsamlingen men inte heller att datainsamlingen styr 

teorivalet, utan att teorival och datainsamling sker i en växelverkan med varandra. 

 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs igen av andra forskare. För att det ska vara möjligt får inte 

undersökningen ha påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga faktorer (Bryman, 2011). Tjora 

(2012) menar att reliabilitet inte används på samma sätt i kvalitativ forskning som i 

kvantitativ forskning. Ett begrepp som kan användas istället är tillförlitlighet, vilket motsvarar 

reliabilitet i kvantitativ forskning. Det handlar om huruvida det finns ett samband mellan 

empiri, analys och resultat samt att det inte styrs av forskarnas egna värderingar. Vi har i 

denna studie utifrån litteratur vi läst haft en viss tanke om att organisationen skapar 

svårigheter som påverkar bedömningar inom socialtjänstens barnavård. Det var även denna 

tanke som gjorde att vi ville undersöka området. Detta gör att tillförlitligheten kan ha 

påverkats då det finns risk att vi har utgått från vår tanke om att organisationen påverkar 
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bedömningar och den kan ha styrt oss åt ett visst håll. Vi har även en viss förförståelse inom 

forskningsområdet då en av författarna till denna uppsats arbetar inom socialtjänstens 

barnavårdsarbete. Det kan också ha påverkat tillförlitligheten så tillvida att vår förförståelse 

har styrt vår forskning.  

 

Det faktum att vi har spelat in intervjuerna och transkriberat dem har ökat tillförlitligheten då 

vi under arbetets gång har kunnat gå tillbaka till intervjuutskrifterna och kontrollera så vi inte 

har missuppfattat något. Att ha det tillvägagångsättet menar Patel och Davidson (2003) gör att 

forskarna kan kontrollera reliabiliteten. Det faktum att vi var två stycken som intervjuade gör 

att tillförlitligheten ökar då det är två personer som har registrerat det som sagts. Då kan dessa 

enligt Patel och Davidsson (2003) resonera med varandra efteråt och på så sätt kontrollera och 

öka tillförlitligheten i det som sagts under intervjun.  

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet från en undersökning är giltig utanför den 

aktuella forskningssituationen (Tjora, 2012). Detta går inte att uppnå i lika stor utsträckning i 

en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ undersökning. (Bryman, 2011). I denna studie 

tänker vi att resultatet inte går att generalisera då vi undersöker enskilda socialsekreterares 

upplevelser i olika kommuner. Olika socialsekreterare kan ha väldigt olika upplevelser 

beroende på deras personlighet men även beroende på i vilken kommun de arbetar. Att uppnå 

generaliserbarhet är inte heller denna studies syfte då enskilda personers upplevelser är i 

fokus. Det betyder även att vi inte har uppnått extern validitet, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer.  

 

Begreppet validitet tar upp frågan om det som forskaren avser att undersöka verkligen 

undersöks. Alltså om de slutsatser som kommer fram i undersökningen hänger ihop med 

studiens syfte (Bryman, 2011). Vi anser att validiteten har ökat eftersom vi har använt en 

ostrukturerad intervjuguide då vi avsåg att undersöka socialsekreterares upplevelser. Hade vi 

haft en mer strukturerad intervjuguide tror vi att upplevelserna hade tenderat att inte komma 

fram. Socialsekreterarna hade blivit mer styrda i sina svar. Dock var vi inte så vana vid att 

genomföra ostrukturerade intervjuer vilket kan ha påverkat validiteten, vi anser dock att det 

positiva med ostrukturerade intervjuer överväger vår brist på erfarenhet. Validiteten har även 

ökat då vi under arbetets gång hela tiden har påmint oss om vad syftet med undersökningen 

är.   

 

2.7 Etiska reflektioner 
Bryman (2011) tar upp några etiska principer som gäller vid forskning. Informationskravet 

innebär att respondenterna ska informeras om den aktuella studiens syfte. I enlighet med 

samtyckeskravet ska respondenterna vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och 

de ska själva ha möjlighet att samtycka till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter som ingår i studien måste hanteras varsamt. Den sista etiska principen är 

nyttjandekravet, alltså att de insamlade uppgifterna inte ska användas i andra sammanhang än 

i studiens syfte.  

 
Dessa etiska principer tas i beaktande i denna studie. I enlighet med informationskravet och 

samtyckeskravet kontaktade vi alla informanter per telefon eller via mail och de fick då ge sitt 

samtycke till att delta i studien. De fick sedan ett informationsbrev innan intervjutillfället där 

vi informerade om studiens syfte samt om att de fram till intervjuns slut kunde meddela om de 

inte längre ville delta i studien. Vi kan dock se att det för en del informanter kan ha varit svårt 

att säga nej till att delta i studien då en av studiens författare har en relation till några av 

informanterna. Dessa kan ha känt en viss lojalitetkänsla vilket bidragit till att de ställt upp 
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även om de egentligen inte velat. Vi är alltså medvetna om att trots att vi följt 

samtyckeskravet finns det lojalitetsproblem som gör att det inte helt och hållet går att uppfylla 

i denna studie. Informanterna har även gets möjlighet att läsa studien, för att kunna godkänna 

den, innan den skickades till examinatorn.  

 

Konfidentialitetskravet har beaktats i denna studie då informanternas personuppgifter har 

avidentifieras. Dessa uppgifter hanteras varsamt, vilket innebär att endast studiens författare 

har tillgång till dem. Det faktum att det ämne vi undersökt i denna studie kan uppfattas som 

ett känsligt ämne för informanterna och att de kan uppleva att deras arbete ifrågasätts gör det 

extra viktigt att behandla intervjumaterialet med varsamhet och respekt. Vi har beaktat detta 

både under intervjuns gång genom att visa informanterna förståelse för deras många gånger 

svåra arbete och i sammanställningen av intervjumaterialet genom att kontinuerligt 

kontrollera med intervjuutskrifterna så att vi inte förvanskat informanternas berättelser. När 

uppsatsen är klar kommer samtliga personuppgifter och materialet att raderas. Detta stärker 

konfidentialitetskravet och även nyttjandekravet då materialet inte kan användas till något 

annat än studiens syfte. Konfidentialitetskravet stärks även då socialsekreterarna under 

intervjuernas gång har anonymiserat de ärenden de tar upp, vi har därför inte behövt hantera 

klienters personuppgifter.  

 

 

3. Tidigare forskning 
 

Lundström och Sunesson (2006) menar att allt socialt arbete påverkas av den organisation det 

utförs i. Detta är dock ett relativt outforskat område (Sundell m.fl., 2007). Det finns även brist 

på forskning när det gäller vad som påverkar socialsekreterares beslut och beslut om insats 

(Östberg, 2010; Taylor, 2006). Det har därmed varit svårt att hitta forskning som berör den 

här studiens syfte. Merparten av den forskning som finns kring svårigheter i bedömningar 

inom socialtjänstens barnavård handlar om svårigheter i bedömningar som beror på klienten 

och berör inte organisationens inverkan på bedömningar. Nedan presenteras dock den 

forskning som finns på området. 

 

3.1 Organisationens resurser, insatsrepertoar och lagstiftning  
Den lokala organisationen inom socialtjänsten finns i ett större socialpolitiskt sammanhang, 

vilket påverkar organisationen och det inverkar i sin tur på socialsekreterares bedömningar. 

Det innebär att den socialsekreterare som ska utreda en familj måste hantera de politiska och 

lagmässiga riktlinjer som finns och anpassa ärendet till dessa ramar. Det betyder att 

socialsekreteraren inte alltid kan agera på ett sådant sätt att det till fullo gynnar familjen utan 

tvingas handla så att det passar de socialpolitiska ramarna, vilka bestäms av lagar och 

riktlinjer. I dessa anges samhällets gemensamma definition av vad det innebär att ett barn far 

illa (Egelund, 1997; Wächter, 1998). 

 

I Odbratts (2005) studie har det i samtal med socialarbetare framkommit att svårigheter inom 

det sociala arbetet ofta är kopplat till intressekonflikter mellan ekonomi, verksamhetens 
organisering, lagstiftning och de enskilda socialarbetarnas bedömningar. Det kan enligt 

Morén (1992: i Odbratt, 2005) utmynna i att det socialsekreteraren gör och det vederbörande 

tycker att den borde göra inte stämmer överens, vilket uttrycks i faktorer såsom tidsbrist, brist 

på samarbete och samverkan samt hög personalomsättning. Liknande resultat har Östberg 

(2010) kommit fram till i sin studie då hon menar att organisatoriska faktorer såsom tid och 

resurser påverkar bedömningar i barnavårdsutredningar. Tidsfaktorn innebär hur mycket 

socialsekreteraren träffar klienten, där visar studien att desto mer en socialsekreterare lär 
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känna en familj desto mindre benägen blir den professionelle att följa regler och rutiner utan 

ser mer till familjens behov. Vad gäller resurser visar studien att otillräckliga resurser och den 

insatsrepertoar som används tyder på att det finns begränsningar i vad en socialarbetare kan 

göra, alltså vilket handlingsutrymme som finns inom organisationen. Det skapar en kollision 

mellan vad lagen säger att socialsekreteraren ska göra och den resursbrist som präglar den 

verklighet socialsekreteraren lever i. Östberg (2010) menar att om verksamheten inom den 

sociala barnavården bedrevs enligt lagliga regler istället för enligt kommunens budgetkrav 

skulle socialsekreterare få större handlingsfrihet att ta beslut som i större utsträckning gynnar 

klienten.  

 

Östberg (2010) har i sin studie om bedömningar och beslut i social barnavård även kommit 

fram till att de resurser och den insatsrepertoar som finns att tillgå inom organisationen 

tillsammans med lagstiftningens krav och omgivningens förväntningar gör att prioriteringar är 

nödvändiga i barnavårdsutredningar. Socialsekreteraren kategoriserar ärendena i olika 

kategorier såsom enkelt ärende respektive tungt ärende. De anmälningar som innehåller akuta 

problem såsom exempelvis övergrepp eller våld i familjer tillhör de ärenden som har högst 

prioritet. Studien visar att organisationens gränser i form av exempelvis begränsade resurser 

är en faktor som, oftare än exempelvis lagliga krav, styr bedömningar och val av insats. Valet 

av insats styrs med andra ord till stor del av hur väl barnet eller familjen passar in i 

organisationens kategorier. Ytterligare ett sätt att hantera många ärenden är att hänvisa till 

andra enheter. På så sätt kan organisationen upprätthålla gränser genom att hålla ärenden ifrån 

sig. Liknande resultat har Wiklund (2006) kommit fram till i en studie där han undersöker 

kommunala skillnader i bedömningen av insatsen kontaktfamilj och placeringar i 

socialtjänstens barnavård. I studien framkommer att personaltillgången kan ha en direkt 

avspeglande funktion på behovsbedömningen i olika ärenden. Hög personaltäthet kan bidra 

till grundligare utredningar medan brist på personal riskerar att bidra till att personalen 

beviljar så lite insatser som möjligt för att hålla uppföljningsarbete och administrativt arbete 

ifrån sig. Hög personaltäthet skulle alltså till skillnad från låg personaltäthet leda till att 

socialsekreterarna gör mer grundliga utredningar och därmed ser fler problem i sina 

bedömningar, vilka föranleder någon form av insats. Enligt Wiklund (2006) är detta fenomen 

tydligare vad gäller mindre omfattande insatser såsom kontaktperson än när det gäller insatser 

i form av långvariga placeringar.  

 

Bertotti (2010) har i intervjuer med socialsekreterare kommit fram till att det finns tre stora 

kategorier av dilemman inom den sociala barnavården. Det första handlar om strukturella 

faktorer, såsom hur olika intressen och rättigheter ska balanseras mot varandra exempelvis 

barns kontra föräldrars. Det andra dilemmat handlar om relationen mellan socialsekreterare 

och organisationen, vilket innefattar den “dubbla rollen” och professionell autonomi. Det 

tredje dilemmat som Bertotti (2010) har funnit berör professionellt samarbete. Vad gäller 

dilemmat som rör relationen mellan socialarbetare och organisationen var det främst två 

faktorer som var särskilt framträdande i intervjuerna med socialsekreterarna. Dessa var 

resursminskning och en pågående process där samhället styrs mer av ekonomi och 

organisatoriska faktorer än av människors behov. Det medför en ökad kontroll av de 

professionella socialarbetarna. Bertotti (2010) menar att de dilemman som framkommer i 

studien skapar begränsningar i organisationen och har förändrat socialsekreterares 

arbetssituation och begränsat deras handlingsutrymme. 

 

Det Bertotti (2010) har kommit fram till ligger i linje med vad Rogowski (2008) menar, att 

socialsekreterarens profession tidigare byggde på kunskap, erfarenhet, yrkesidentitet, en 

kollegial gemenskap och ett autonomt handlingsutrymme. Detta har nu ersatts av en 
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profession som bygger mer på organisatoriska värderingar än på professionella ståndpunkter. 

Därmed värderas byråkratiska kontroller och ekonomiska rationaliseringar, vilket gör att 

standardiserade arbetsmetoder används istället för professionella individanpassade 

bedömningar. Munro och Hubbard (2011) har i sin studie identifierat faktorer som kan 

förbättra det sociala arbetets praktik. Faktorer som socialarbetare tog upp i studien var 

möjligheten att effektivisera beslutsfattande, en organisation som främjar tid för reflektion, att 

ta bort sådant som begränsar ett bra praktiskt arbete såsom minskad byråkrati samt 

möjligheten att påverka vad som bör prioriteras. 

 

3.2 Specialisering 
Bergmark och Lundströms (2005) studie visar att 90 % av de aktuella kommunerna har en 

barnavård som i någon mån är specialiserad. Östberg (2010) kom i sin studie fram till att 

exempelvis organisationens specialiseringsgrad har betydelse för de beslut som tas i 

organisationen, då specialiserade enheter gör att kategoriseringen av ärenden blir ännu 

tydligare och påverkar på så sätt vilka klienter som får hjälp respektive vilka som nekas hjälp. 

Perlinski (2010) menar att specialiserade enheter påverkar det sociala arbetet med barn och 

familjer. I studien framkommer att socialsekreterare på specialiserade enheter anser att just 

enhetens inriktning är den främsta nackdelen i organisationen. Detta eftersom 

socialsekreterarna inte har överblick över hela ärendeförloppet. Enhetens inriktning bidrar 

också till att socialsekreterarna inte får tillgång till den kunskap som finns på andra enheter. 

En av socialsekreterarna uttrycker det som: “Att bli bra och specialist på något leder alltså till 

att man blir sämre på något annat. ” (Perlinski, 2010, s. 7). Vidare har Perlinski (2010) 

kommit fram till att den näst vanligaste nackdelen som socialsekreterarna kan se i sin egen 

organisation är bristen på samarbete mellan olika enheter, vilket beror på organisatoriska 

hinder. Börjeson och Håkansson (1990) har kommit fram till liknande slutsatser i sin studie 

om familjehemsplacerade barn där de sett att socialtjänstens organisering med specialiserade 

enheter har lett till att socialarbetaren saknar den kunskap kring klientens situation som 

socialarbetaren skulle behöva för att klara av att göra sitt jobb.  

 

3.3 Tidigare forskning i relation till denna studie 
Sammanfattningsvis visar studierna att organisationen kan påverka socialsekreterares 

bedömningar. Flera av studierna berör dock inte hur socialsekreterare upplever att svårigheter 

i organisationen påverkar bedömningar utan de har andra syften, men berör ändå till viss del 

samma område som denna studie. Några studier är internationella och det kan därför vara 

svårt att tillämpa de resultaten på svenska förhållanden då organisationen av socialt arbete kan 

skilja sig åt mellan olika länder. Östbergs (2010) studie syftar till att undersöka hur hela 

sorteringsprocessen av barnavårdsärenden inom socialtjänsten går till. Vissa av Östbergs 

(2010) frågeställningar liknar våra, men hennes studie är mer omfattande och täcker in fler 

aspekter vilket gör att hon inte fördjupar sig just i organisatoriska svårigheter vid 

bedömningar av barnavårdsärenden.  Detta gör att vi ser att det finns en kunskapslucka när det 

gäller socialsekreterares upplevelser av försvårande omständigheter i organisationen och deras 

påverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. Denna lucka ser vi att vår studie till viss 

del kommer att fylla.  

 

4. Teoretisk tolkningsram 
I följande avsnitt presenteras begrepp och teorier som utgör denna studies teoretiska 

tolkningsram.  
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4.1 Begrepp 
 

4.1.1 Bedömning 

Socialstyrelsen (2006) definierar bedömning i barnavårdsutredningar som ett fastställande av 

ett barns behov, vilka insatser som barnet är i behov av samt en motivering till valet av insats. 

Hollows (2003 i Rasmusson, 2009, s. 15) menar att: “En bedömning är ett resultat av 

handläggarens sätt att använda sin kunskap och förmåga och sina värderingar och 

erfarenheter. Bedömningen är också ett resultat av handläggarens befintliga 

handlingsutrymme och professionella autonomi”. När vi i vår studie använder ordet 

bedömning är det denna process, att socialsekreteraren gör en bedömning och väljer insats 

utifrån sin professionalitet, som vi syftar på. 

 

4.1.2 Specialisering 

Specialisering av socialtjänsten är inte något som diskuteras särskilt ofta, varken bland 

politiker eller professionella. Inte heller inom forskning diskuteras specialisering nämnvärt 

(Bergmark & Lundström, 2005; Lundström & Sunesson, 2006). Bergmark och Lundström 

(2008a) menar att ökningen av specialisering inte är styrd av klienternas rättigheter utan är 

snarare ett resultat av tankar om ett ökat behov av specialiserade kunskaper. Fördelar med 

specialiserade enheter är enligt Bergmark och Lundström (2005) att klienten inte är beroende 

av en enda socialsekreterare som vet allt om klientens situation utan olika socialsekreterare 

handlägger inom olika områden. Specialiseringen påverkar enligt författarna även den 

enskilda klienten. Det kan vara svårt att som klient veta vilken enhet man ska vända sig till 

eftersom det finns så många olika, alla omorganisationer har gjort det mer komplicerat att 

vara klient. Specialisering hänger även ihop med kommunernas dåliga ekonomi. 

Specialisering blir en strategi för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. 

 

Merparten av socialtjänsterna är specialiserade, men hur arbetet är organiserat skiljer sig 

mellan olika kommuner. Enheternas namn kan vara olika och även graden av specialisering 

kan skilja sig åt (Lundström & Sunesson, 2006). Klienter kan delas upp utifrån vilken typ av 

problem de har. Exempel på detta är de socialtjänster som har arbetsgrupper såsom 

familjegrupper, försörjningsstödsgrupper samt missbruksenheter. Specialisering kan även 

innebära att klienter sorteras successivt. Inom barnavården kan det betyda att en 

socialsekreterare tar emot en anmälan och gör en förhandsbedömning. Leder anmälan till 

utredning är det sedan en socialsekreterare i en annan arbetsgrupp som genomför utredningen 

och ger förslag på eventuella insatser. Ansvaret för behandlingen och uppföljningsansvaret för 

den eventuella insatsen kan sedan ligga på en tredje och fjärde arbetsgrupp. Arbetsgrupperna 

är alltså specialiserade på de olika stegen i processen från anmälan/ansökan till uppföljning av 

eventuella insatser (Bergmark & Lundström, 2005). 

 

Horisontell specialisering innebär att det finns flera enheter på samma nivå som är 

specialiserade inom var sitt område. Det finns fyra olika principer när det gäller horisontell 

specialisering. Mål- och sektorprincipen innebär att de aktuella frågorna kategoriseras efter 

mål eller sektorer. Processprincipen innebär att frågorna delas upp efter vilken typ av 
handlingssätt som används för att nå organisationens mål. När vissa delar av befolkningen 

delas upp, såsom en enhet för äldre och en för barn, kallas det klientprincipen. Anledningen 

till att denna princip används kan vara att det är lättare att få en helhetsbild av den specifika 

gruppen i samarbete med experter från olika yrken. Horisontell specialisering av 

organisationer kan också utgå från geografiprincipen, genom att dela in kommunen i olika 

kommundelar som har ansvar för exempelvis skola och äldreomsorg inom sina respektive 

kommunområden (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005).  
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4.1.3 Handlingsutrymme 

En grund för socialsekreterares yrkesroll är att de har relativt stort handlingsutrymme att göra 

självständiga bedömningar, vilket till stor del beror på att Socialtjänstlagen är en ramlag och 

på verksamhetens organisering (Ponnert, 2011). Det professionella handlingsutrymmet utgörs 

alltså av det utrymme som finns inom organisationen och är beroende av den aktuella 

situationen (Svensson m.fl., 2008; Johansson, 2007). Det innebär enligt Svensson m.fl. (2008) 

att handlingsutrymmet styrs av kommunens resurser såsom tid, kunskaper, befogenheter, 

pengar och material, vilket kan resultera i att samma situation bedöms olika beroende på i 

vilken kommun bedömningen görs. 

 

4.2 Teorier 
 

4.2.1 Organisationsteori  
Begreppet organisation är ett begrepp som innefattar mycket, organisationsteorin är således 

ett relativt stort område. Den syftar till att ge en generell beskrivning av hur organisationer 

fungerar (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Nedan presenteras för studien relevanta delar 

av organisationsteori. 

 

Utmärkande för en organisation är att den är formaliserad vilket innebär att den följer skrivna 

regler, planer och avtal (Bakka m.fl., 2006). Formell organisationsstruktur innebär att 

medlemmarna i organisationen har formella positioner med bestämda arbetsuppgifter. 

Organisationer med formell organisationsstruktur har olika grader av specialisering och 

samordning. Rutiner i organisationen styr ofta hur arbetsuppgifterna genomförs, exempelvis 

regler kring vem som ska utföra vilken uppgift. Organisationens rutiner kan också styra vilka 

alternativ som ska övervägas samt vilka problem och mål som är aktuella att åtgärda. Ett känt 

problem kan genom rutiner leda till ett bestämt handlingsalternativ (Christensen m.fl., 2005).  

 

Offentliga organisationer kan ha en enkel eller en komplex struktur. En organisation med 

komplex struktur består ofta av många medlemmar, har många enheter på olika nivåer och 

många förbindelser mellan enheter på alla olika nivåer. Om organisationers olika enheter är 

hårt integrerade eller mer självständiga påverkar också förbindelserna mellan de olika 

enheterna (Christensen m.fl., 2005). Organisationers verksamheter syftar enligt Bakka m.fl. 

(2006) till att uppnå bestämda mål. “Detta innebär att de [organisationens medlemmar] 

värderar tillgängliga alternativ eller medel utifrån de konsekvenser de har i förhållande till de 

fastställda målen, gör viljestyrda val mellan alternativen och uppnår de effekter som önskas 

genom dessa val.” (Christensen m.fl., 2005, s. 32). Organisationers mål är föränderliga och 

kan strida mot varandra (Bakka m.fl., 2006). Ett problem med att arbeta mot bestämda mål är 

att det ofta finns en skillnad mellan verkligheten och det önskade tillståndet. Genom att sträva 

efter att minska denna skillnad försöker organisationernas medlemmar lösa det problemet 

(Christensen m.fl., 2005). 

 

4.2.1.1 Gräsrotsbyråkrati 
Begreppet gräsrotsbyråkrat har sin utgångspunkt i det organisationsteoretiska 

byråkratibegreppet, varför en beskrivning av det sistnämnda är ett måste för att kunna förstå 

gräsrotsbyråkratens roll i organisationen. Byråkratibegreppet innefattar enligt Johansson 

(2007) både inomorganisatoriska förhållanden och organisationens förhållande till 

yttervärlden. Ett utmärkande drag för en byråkratisk organisations inomorganisatoriska 

förhållanden är att den är specialiserad. Det innebär att organisationen har olika enheter för 

olika arbetsuppgifter inom organisationen som sköts av skilda grupper av anställda. 
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Organisationen har tydliga gränser mot omgivningen för vilka arbetsuppgifter som ingår i 

organisationens verksamhetsområde. Kännetecknande för en verksamhet inom en byråkratisk 

organisation är att den utgår från skrivna dokument och att arbetet handlar om någon form av 

formaliserat kontrollutövande, vilket i praktiken innebär att generella regler exempelvis 

socialtjänstlagen tillämpas på individuella ärenden. 

 

Den byråkratiska organisationens förhållande till omvärlden blir särskilt viktig i 

organisationer som har med klienter att göra, exempelvis socialtjänsten. Klienterna utgör inte 

bara organisationens omvärld utan är anledningen till att organisationen behöver finnas. I 

kontakt med klienterna spelar gräsrotsbyråkraten en viktig roll, vilken är den som i sitt dagliga 

arbete har kontakt med klienten. Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av statsvetaren Michael 

Lipsky i slutet av 1960-talet (Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkratiska organisationer präglas 

enligt Lipsky (2010) av politiska och organisatoriska målsättningar, vilka är ambitiösa och 

inriktade på effektivitet samtidigt som arbetsbelastningen är hög. Sådana organisationer lider 

också av en konstant resursbrist, då servicebehovet tenderar att öka i samma utsträckning som 

eventuella resurser tillförs organisationen. 

 

Gräsrotsbyråkraten är en offentligt anställd som får möta klienternas direkta reaktioner på 

myndigheters beslut. Gräsrotsbyråkraten gör medborgaren till klient för att kunna hantera 

denne inom ramen för organisationen, vilket innebär att gräsrotsbyråkraten endast ser den del 

av människan som berör organisationen. Alla anställda inom byråkratiska organisationer som 

träffar klienter räknas inte som gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010). Billis (1984; i Johansson, 

2007) har delat in gräsrotsbyråkraterna i två olika grupper beroende på hur de hanterar en viss 

problematik. Johansson (2007) menar dock att bara en av dessa grupper bör räknas till 

gräsrotsbyråkrater, nämligen de tjänstemän som har att göra med sådana problem där det 

verkliga behovet måste undersökas och bedömas. Johansson (2007) menar att tjänstemannens 

arbete med att bedöma klientens behov inte existerar i ett tomrum utan i en byråkratisk 

organisation, vilket gör att gräsrotsbyråkraten står mellan klientens önskemål och 

organisationens krav på specialisering, hierarki, kontroll och formalisering. 

 

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraten har ett relativt stort handlingsutrymme. Johansson 

(2007) tar upp att andra teoretiker däremot har menat att gräsrotsbyråkraten fungerar som en 

robot i organisationens hand. Johansson (2007) fokuserar mer på hur organisationen begränsar 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och har angett fem faktorer vilka styr relationen 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat. Den första faktorn är regel-bundenhet, vilket syftar på 

vilka regler som finns inom organisationen och vilken tolkningsmöjlighet som ryms inom 

reglerna. Ju striktare regler desto lättare är det för gräsrotsbyråkraten att använda reglerna som 

ett försvar mot att behöva ta ansvar för moraliska dilemman. Den andra faktorn är 

specialiseringsgrad, alltså i vilken utsträckning organisationen har specialiserade 

arbetsuppgifter för olika verksamhetsområden. Ju mer specialiserad en verksamhet är, desto 

mindre klientkontakt har den enskilde gräsrotsbyråkraten då denne inte behöver ta ett 

helhetsansvar för klienten. Den tredje faktorn är tid. Graden av specialisering avgör hur lång 

tid det tar att handlägga ett ärende. En hög grad av specialisering innebär en snabbare 

handläggning eftersom mindre information behöver samlas in och därmed kan besluten fattas 

mer rutinmässigt. Det innebär att många ärenden kan klaras av på kortare tid men det för 

också med sig att relationen till klienten blir sämre än om mer tid hade funnits. Den fjärde 

faktorn har med intresseorientering att göra och handlar om huruvida gräsrotsbyråkraten ser 

till service kontra kontroll. Service betonar klienternas intressen medan kontrollaspekten 

innebär att organisationens och allmänhetens intressen bevakas. Avstånd är den femte och 

sista faktorn som innebär att hur stor distansen mellan klient och gräsrotsbyråkrat är påverkas 
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av de fyra tidigare faktorerna. Kraven på snabb handläggning medför att gräsrotsbyråkraten 

inte har tid att träffa klienten så ofta, vilket påverkar avståndet dem emellan. Dessa fem 

dimensioner hjälper till att förstå vilka organisatoriska faktorer som påverkar relationen 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat. 

 

4.2.1.2 Människobehandlande organisation 

Socialtjänsten är vad Hasenfeld (1983) kallar en människobehandlande organisation. 

Utmärkande för dessa organisationer är att människor är de professionellas “arbetsmaterial” 

och målet med verksamheten är att förändra eller påverka något hos klienten. Lundström och 

Sunesson (2006) menar att det inom socialtjänsten och andra människobehandlande 

organisationer finns två olika perspektiv att ta hänsyn till. Dels har organisationen makt och 

resurser att distribuera, dels har organisationen förväntningar på sig från samhället att utföra 

ett professionellt socialt arbete. 

 

Verksamheten inom människobehandlande organisationer kan bedrivas med tre olika 

tekniker: bedömande, upprätthållande samt förändrande. Dessa olika tekniker kombineras ofta 

i människobehandlande organisationer. Bedömande innebär att individer sorteras och 

klassificeras genom exempelvis diagnostisering. Upprätthållande innebär att målet är att 

upprätthålla och förebygga förändringar hos individen, exempel på en sådan verksamhet är 

särskilda boenden för äldre. Den sista tekniken, förändrande, syftar till att förändra individen 

för att öka dennes välbefinnande, exempelvis genom skolor och behandlingshem. Ett 

utmärkande drag för människobehandlande arbete är att det är ett moraliskt arbete. Den 

styrande lagstiftningen är en följd av moralen i samhället. Även den enskilda socialarbetaren 

och klienten präglas av sin egen moraliska uppfattning (Hasenfeld, 1983). 

 

4.2.1.3 Nyinstitutionell organisationsteori 

Den nyinstitutionella teorin betonar omgivningens inverkan på organisationen (Johansson, 

2006). En institution kan beskrivas som en social ordning, vilken tas för given av dess 

medlemmar. Inom denna finns vissa ordningar och mönster som för människorna inom 

institutionen har blivit till standardiserade handlingar. Individen i en institution kan därmed 

inte föreställa sig alternativa handlingsmönster. Nyinstitutionell organisationsteori menar att 

omgivningen påverkar organisationen så att den blir institutionaliserad. Omgivningen skapar 

alltså de glasögon genom vilka aktörerna inom organisationen ser på sin verksamhet. Det 

innebär att det inom organisationen finns idéer om vad som ska göras och hur det ska göras 

samt hur det inte ska göras. I denna institutionaliseringsprocess har även språket en avgörande 

betydelse, då den sociala ordningen internaliseras genom språket (Blom, 1998).  

 

Införandet av ett marknadsorienterat synsätt och ekonomiska termer inom socialtjänsten kan 

ses som en institutionalisering av socialtjänstens verksamhet. Särskilt införandet av Beställar-

utförarmodellen (BUM) är ett exempel på detta (Blom, 1998). BUM innebär att det finns 

beställare och utförare. Utförarna kan vara både kommunala och privata. En BUM-

organisation innebär att politiska beslut är separerade från utförarna. Mellan politikerna och 

utförarna eller socialarbetarna finns det en administrativ nivå som består av beställande 

tjänstemän (Blom, 2006). 

 

 

5. Resultat och analys 
 
I denna studie har fem socialsekreterare intervjuats och deras namn har anonymiserats. 

Socialsekreterarna arbetar i två olika kommuner med mellan 80 000 till 140 000 invånare. 
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Den sociala barnavården i respektive kommun är organiserad på ungefär samma sätt med en 

särskild enhet för utredning och en för behandling. Den ena kommunen har dock flera 

kommundelskontor medan den andra kommunen är helt centraliserad. Den förstnämnda 

kommunen är dock mitt uppe i en omorganisering där verksamheten ska bli centraliserad.   

 

I våra intervjuer framkommer att socialsekreterarna definierar begreppet bedömning och dess 

innebörd på olika sätt. Några av de socialsekreterare som intervjuas är tydliga med att skilja 

på själva bedömningen och valet av insats. Kerstin säger exempelvis “Jag tänker att det 

snarare är insatsen som kan påverkas av organisationen, än själva bedömningen”. Detta 

stämmer inte överens med Socialstyrelsens (2006) definiton av begreppet bedömning, som vi 

utgår från i denna studie, vilken även innefattar valet av insats och motivering till denna.  

 

Oavsett hur socialsekreterarna definierar bedömningar råder det delade meningar kring 

huruvida faktorer i organisationen påverkar bedömningar. Socialsekreterare Kerstin säger: 

“... det viktigaste är ändå att när man gör en utredning och kommer fram till en bedömning att 

man gör rätt bedömning så att man anpassar stödet [insatsen], men inte ändrar bedömningen”. 

I början av intervjun med Lisa säger hon att hon upplever att bedömningar är fristående från 

organisationen. Under intervjuns gång lyfter Lisa dock fram vissa organisatoriska faktorer, 

såsom kunskapsbrist, vilka kan försvåra bedömningar. Anna menar att bedömningen i ett av 

ärendena hon tar upp troligen inte hade blivit annorlunda utan svårigheter i organisationen 

som exempelvis tids- och resursbrist, men med mer tid kunde bedömningen ha blivit  

“... skarpare, den hade blivit tydligare, den hade liksom fått mer substans”.  

 

 Socialsekreterarnas resonemang kring organisationen kan vi koppla till den syn Bakka m.fl. 

(2006) har på organisationer, då författarna menar att organisationer strävar efter att uppnå 

bestämda mål. Christensen m.fl. (2005) ser att problemet med att arbeta mot bestämda mål är 

att det ofta finns en skillnad mellan verkligheten och det önskade tillståndet. Organisationens 

medlemmar försöker lösa detta problem genom att minska avståndet mellan verklighet och 

det önskade. De socialsekreterare i denna studie som skiljer på begreppen bedömning och val 

av insats kan antas göra det då de ser att det finns en skillnad i de insatser de verkligen kan 

erbjuda, då det i organisationen ofta finns en snäv insatsrepertoar, och vad de skulle vilja 

erbjuda. Därför görs en bedömning där det verkliga behovet framgår, men inte vilken insats 

klienten ska få, detta för att organisationens insatsrepertoar inte ska påverka bedömningen. På 

så sätt försöker socialsekreterarna minska avståndet mellan verklighet och det önskade. 

 

Trots att flera av socialsekreterarna till en början menar att de inte upplever att faktorer i 

organisationen påverkar deras bedömningar framkommer ändå under intervjuns gång att de 

upplever försvårande omständigheter i organisationen. För oss blir det tydligt att resursbrist, 

specialisering, insatsrepertoar och lagstiftning påverkar socialsekreterarnas bedömningar, 

speciellt eftersom vi i begreppet bedömningar även innefattar val av insats. Nedan presenteras 

dessa upplevda faktorer som utgör resultat- och analysdelens rubriker.  

  

5.1 Resursbrist i organisationen 
Kännetecknande för en verksamhet inom en byråkratisk organisation är att den utgår från 

skrivna dokument och att arbetet innebär någon form av formaliserat kontrollutövande, vilket 

i praktiken innebär att generella regler såsom exempelvis Socialtjänstlagen tillämpas på 

individuella ärenden. En gräsrotsbyråkrat är offentligt anställd inom en sådan organisation 

och är den som får möta klienters direkta reaktioner på myndigheters beslut (Lipsky, 2010). 

En gräsrotsbyråkratisk organisation existerar endast på grund av sina klienter. 

Gräsrotsbyråkraterna är de tjänstemän som har att göra med sådana problem där det verkliga 
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behovet måste undersökas och bedömas (Johansson, 2007). Av beskrivningen ovan är det 

tydligt att socialtjänsten är en gräsrotsbyråkratisk organisation då de handlägger, utreder och 

bedömer ärenden. 

 

Gräsrotsbyråkratiska organisationer präglas enligt Lipsky (2010) av politiska och 

organisatoriska målsättningar, vilka är ambitiösa och inriktade på effektivitet samtidigt som 

arbetsbelastningen är hög. Sådana organisationer lider också av konstant resursbrist, då 

servicebehovet tenderar att öka i samma utsträckning som eventuella resurser tillförs 

organisationen. Resursbrist är något som alla socialsekreterare i denna studie upplever 

påverkar deras bedömningar eller val av insats. Tidsbrist är det första socialsekreterare Anna 

tar upp som exempel på vad i organisationen hon upplever kan försvåra bedömningar. Om det 

inte finns tillräckligt med tid till att fördjupa sig i varje ärende, anser Anna att det kan vara lätt 

att missa viktig information och till och med bortse från den lilla information som 

framkommit. Om det finns mer tid att utreda utförligare kan allvarliga uppgifter komma fram 

som kan påverka bedömningar. Anna säger: 

 
”Så det [tidsbristen] påverkar ju bedömningar ganska mycket. Ja, jag tänker 

att vi är underbemannade helt enkelt, vi skulle behöva vara fler för att kunna 

göra ett ordentligt eller ett riktigt bra jobb.” 

 

Anna tar också upp ett fall där en förälder inte fick den personliga stöttning i sin föräldraroll 

från öppenvården under utredningstiden som Anna ansåg behövdes. Den berörda pojken fick 

inte heller någon insats i enlighet med Annas önskan. Detta upplever hon beror på resursbrist, 

att öppenvården inte hade tid för föräldern. Vidare anser Anna att utredningens slutliga 

bedömning kunde ha blivit tydligare om hon och personalen på öppenvården hade haft mer 

resurser och mer tid för familjen. Även ett planerat nätverksmöte drog ut på tiden på grund av 

tidsbrist och detta ledde till att familjen inte längre ville ha någon hjälp och utredningen 

avslutades utan insats. På grund av tidsbrist och resursbrist upplever Anna att lågprioriterade 

ärenden likt fallet ovan drar ut på tiden och berörda familjer hinner då ångra sig och vill till 

slut inte längre ha någon hjälp. Hon menar att det hela på så vis tenderar att rinna ut i sanden 

både för familjen och för socialsekreteraren. Den ovan nämnda utredningen avslutades därför 

utan någon insats, vilket Anna inte hade tänkt. Hade det funnits mer tid för socialsekreterarna 

att djupdyka i ärendet kanske det hade resulterat i en annan bedömning och andra insatser 

menar Anna. Johansson (2007) tar upp fem faktorer som påverkar relationen mellan 

gräsrotsbyråkrat och klient, där tid och avstånd är två av dessa faktorer. Hur mycket tid 

gräsrotsbyråkraten har för att handlägga ett ärende påverkar relationen till klienten. Johansson 

(2007) menar att tidsaspekten också hänger ihop med avståndet. Ju mindre tid 

gräsrotsbyråkraten har åt klienten ju längre blir också avståndet dem emellan. Detta stämmer 

överens med Annas upplevelse, hade hon haft mer tid att lära känna sin klient tror hon att det 

hade påverkat bedömningen. 

 

Socialsekreterare Kerstin berättar om en familj som var i behov av mycket stöd, helst att 

någon var hemma hos familjen fem timmar om dagen. Även om Kerstin egentligen ansåg att 

familjen behövde mycket hjälp så upplever hon att organisationen ändå styrde bedömningen 

eftersom det inte fanns resurser för att ge familjen så mycket hjälp. Kerstin upplever alltså att 

hon får anpassa sin bedömning och insats efter det som finns i organisationen. När det gäller 

kontaktperson till ungdomar menar Kerstin att vissa ungdomar skulle behöva träffa en 

kontaktperson varje dag, men detta är inte möjligt på grund av ekonomiska skäl. Även 

socialsekreterare Lisa upplever resursbrist som en svårighet i bedömningar. Hon uppger att 

det finns ett dilemma med föräldrar som är föremål för utredning, de kan säga en sak och 
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sedan agera på ett helt annat sätt. Lisa menar att det i samtalet med föräldrarna är svårt att veta 

hur de sen kommer att agera, om det går att lita på deras ord. I dessa situationer skulle hon 

önska att det fanns tillgång till psykologer för att underlätta bedömningen men det är inte 

möjligt på grund av resursbrist.  

 

Socialsekreterarna i denna studie upplever alltså att resursbrist i vissa fall kan påverka deras 

bedömningar. Även Bertottis (2010) studie visar att faktorer som påverkar bedömningar i 

barnavårdsärenden är resursminskning och en pågående process där samhället styrs mer av 

ekonomi och organisatoriska faktorer än av människors behov. Enligt Blom (1998) kan 

införandet av ekonomiska termer i socialtjänsten tolkas som en institutionalisering av 

organisationen i ekonomisk riktning. Att de intervjuade socialsekreterarna upplever att 

resursperspektivet påverkar deras bedömningar och val av insats kan antas vara ett bevis för 

detta. Blom (1998) menar att språket är en viktig del av institutionaliseringsprocessen. I 

intervjuerna i denna studie går det att se hur socialsekreterarna pratar i ekonomiska termer. 

Exempelvis tar Anna upp att de i hennes kommun är restriktiva med att bevilja 

kontaktfamiljer till barn på grund av ekonomiska skäl. Det måste därför vara barnet som har 

behov av en kontaktfamilj och inte bara föräldrarna som behöver avlastning. Hon uppger att 

besluten om kontaktfamilj inte längre får tas på handläggarnivå. 

 
“Utan nu måste liksom gruppledarna här dra det ett varv och vara överens 

om att det behövs till den här familjen... jag kanske tycker att de här barnen 

skulle behöva det men sen ska det ändå göras någon prioritering på en 

högre nivå.” 

 

Detta gör att Anna anpassar sin egen bedömning efter vad hon vet att klienten skulle kunna få. 

Precis som Ponnert (2011) så kan vi av socialsekreterarnas upplevelser ovan se att 

socialsekreterares handlingsutrymme delvis styrs av kommunens resurser. Samtidigt som det 

finns ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till, nämligen förväntningar från samhället att 

utföra ett professionellt socialt arbete (Lundström & Sunesson, 2006). Vår studie antyder 

dock att resursperspektivet i vissa ärenden tenderar att ta över. Det kan förstås utifrån att 

organisationers mål kan strida mot varandra i vissa situationer (Bakka m.fl., 2006). Vi kan se 

att socialsekreterarna i vår studie har två mål att ta hänsyn till. De måste beakta barnets bästa 

enligt Socialtjänstlagen samtidigt som det finns ekonomiska mål i organisationen som 

socialsekreterarna ska hålla sig till. Dessa mål tycks strida mot varandra och de ekonomiska 

begränsningarna verkar i vissa fall vara styrande. Socialsekreterarna kan inte bevilja insatser 

utan att ta hänsyn till organisationens ekonomi. Ett exempel på detta är att Anna på egen hand 

inte kan bevilja kontaktfamilj utan beslutet måste tas på en högre nivå och det kan leda till att 

barn som Anna anser är i behov av kontaktfamilj ändå inte får det. 

 

5.1.1 Kunskapsbrist 

Den viktigaste resursen i en människobehandlande organisation, vilket socialtjänsten är ett 

exempel på, är enligt Bergmark och Lundström (2008b) personalen och deras kunskap. Flera 

av socialsekreterarna i vår studie tar upp att de önskar mer kunskap inom vissa områden. 

Socialsekreterare Stina berättar att det ibland framförs önskemål till cheferna om utbildningar 

i olika ämnen för att lättare kunna göra bedömningar i ärenden. Oftast resulterar inte 

önskemålen i något konkret och Stina upplever att det beror på tidsbrist. Stina tar upp att det 

kan vara svårt att möta klienter med exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

utvecklingsstörningar och lågbegåvning på grund av för lite erfarenhet och kunskapsbrist 

kring ämnet. Stina uppger att det kan vara svårt att prata med en klient om en sådan 

funktionsnedsättning och det faktum att hon saknar kunskap på detta område kan försvåra 

bedömningen och valet av insats.  
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Både Stina och Lisa upplever att hedersrelaterade ärenden är bland de svåraste ärendena att 

bedöma. De anser att bristande kunskap om hedersrelaterad problematik och andra kulturer 

självklart har påverkat bedömningar i sådana ärenden. Ökad kunskap om ämnet skulle leda till 

bättre bedömningar och insatser. Lisa tar exempelvis upp att det är vanligt att tjejer som 

utsätts för hedersproblematik bryter upp från familjen, men efter ett tag flyttar hem igen. Lisa 

menar att utan kunskap om problematiken kan det vara lätt att som stressad och överbelastad 

socialsekreterare välja att tro att allt har löst sig eftersom tjejen har valt att flytta hem igen. 

Anna berättar att det var svårt som nyutexaminerad socionom att samtala med barn när man 

misstänkte exempelvis missbruk hos föräldrarna. Anna var rädd att hennes frågor skulle 

påverka barnet att berätta sådant som inte var sant. Hon menar att om hon i vissa situationer 

hade haft mer kunskap och vågat ställa mer direkta frågor till barnen kanske de öppnat sig 

mer och berättat sådant som hade påverkat bedömningen av hela ärendet. 

 

Kunskapsbristen som vissa av socialsekreterarna i denna studie ger uttryck för kan förstås 

utifrån Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande organisationer. I en sådan har 

socialsekreterare enligt Lundström och Sunesson (2006) två perspektiv att ta hänsyn till. Dels 

har de en förväntan på sig från samhället att utföra ett professionellt socialt arbete samtidigt 

som de ska distribuera de resurser som finns i organisationen. Det kan tolkas som att 

socialsekreterarna i vår studie har hamnat mellan dessa två perspektiv, då de inte har 

tillräcklig kunskap för att göra professionella bedömningar. De har helt enkelt inte tillräckligt 

med resurser att distribuera för att klara av att uppfylla samhällets förväntningar. 

 

5.2 Specialisering 
Enligt Lundström och Sunesson (2006) är de flesta socialtjänsterna i Sverige specialiserade. 

Bergmark och Lundströms (2005) studie visar att barnavården är specialiserad i någon grad i 

90 % av de aktuella kommunerna. Detta gäller även de socialkontor där våra intervjupersoner 

arbetar, vilket exemplifieras nedan. 

 

Socialsekreterare Anna berättar att hon fått in en anmälan från en skola om en 7-årig pojke. 

Anna bedömde att pappan behövde hjälp i sin föräldraroll och han beviljades en insats i 

öppenvården. Vidare ansåg Anna att också pojken var i behov av samtal för att bearbeta sin 

situation. Uppdragsblanketten skickades till öppenvården, men insatsen kom inte igång förrän 

efter två månader. Pappan samtalade med en behandlare på öppenvården vid två tillfällen 

samt gick en föräldrautbildning. Anna anser dock att pappan borde ha fått mer personlig 

stöttning och vägledning, endast föräldrautbildningen var inte tillräcklig. Pojken hade inga 

samtal med personal på öppenvården och den utredande socialsekreteraren Anna anser att han 

inte fick någon som helst hjälp. Hon menar att tidsbristen gjorde att hon inte låg på 

öppenvården om vad hon tyckte pojken behövde, vilket gjorde att ärendet inte prioriterades. 

Det bokades även in ett nätverksmöte, men väntetiden var lång och till slut ville inte familjen 

ha någon insats från socialtjänsten. Anna beskriver att behandlarna inom öppenvården ibland 

gör på sitt eget sätt och följer inte utredarnas bedömning av familjers behov.  

 
Socialsekreterare Britta tar upp ett ärende där en mamma önskade enskild vårdnad om sin 

dotter, men hon var rädd för flickans pappa och vågade inte sätta igång en vårdnadsprocess. 

Det kom även in en anmälan från flickans skola där personalen var oroliga för hennes 

psykiska mående och situationen hos pappan. Bedömningen i ärendet gällde huruvida Britta 

kunde begränsa umgänget med pappan. I detta fall önskar Britta att samarbetet mellan 

utredningsgruppen och familjerätten hade varit bättre samt att familjerätten kunde ha varit 

mer delaktiga i utredningsarbetet. Hon anser att familjerätten skjuter över ansvaret på 
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utredningsenheten. Britta tycker att familjerätten exempelvis kunde ha deltagit i ett 

informationsmöte tillsammans med föräldrarna. Britta poängterar också att det är svårt att 

samarbeta med familjerätten då den bygger på att föräldrarna går dit frivilligt. Om samarbetet 

med familjerätten hade fungerat bättre tror Britta att familjerättens erfarenhet av föräldrar i 

konflikt kunde ha påverkat bedömningen positivt. Som situationen är nu blir det dubbelt 

arbete då utredningsenheten först gör en utredning på grund av den inkomna anmälan. Om 

mamman sedan ansöker om enskild vårdnad måste utredningsenheten göra ytterligare en 

utredning på familjerättens begäran. I denna situation tycker Britta att barnet inte är i fokus. 

 

Varken Anna eller Britta tar upp specialisering som en konkret faktor vilken de upplever 

försvårar bedömningar eller val av insats. I Brittas beskrivning av ovanstående ärende, där 

samarbetet med familjerätten inte fungerade som hon hade önskat, kan vi dock se att 

bedömningen hade underlättats om organisationen inte bestått av specialiserade enheter. Av 

den beskrivning Anna gör av svårigheterna i ärendet kan vi även där dra slutsatsen att 

specialisering var en faktor i organisationen som gjorde att valet av insats påverkades. Detta 

eftersom det inte är hon själv som utför den insats hon valt, vilket innebär att öppenvården 

kan omforma hennes insats. Det kan enligt Annas berättelse tolkas som att öppenvården i 

realiteten väljer en ny insats. Själv tar hon också upp tidsbristen som en försvårande faktor, 

vilken påverkade insatsen. Det kan kopplas till det Johansson (2007)  menar påverkar 

relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat, nämligen specialisering, tid och avstånd. Ju mer 

specialiserad en enhet eller verksamhet är desto mindre tid finns till klienten och ju större blir 

avståndet mellan klient och gräsrotsbyråkrat. Vi ser att det är dessa faktorer som delvis har 

påverkat Anna och Britta i deras bedömningar. Då enheterna är specialiserade har de inte fått 

den tid med klienten som de skulle behöva för att vara kapabla att göra en korrekt bedömning.  

 

I både Anna och Brittas kommuner är de olika enheterna inom individ-och familjeomsorgen 

horisontellt specialiserade. Detta innebär enligt Christensen m.fl. (2005) att det finns ett flertal 

enheter på samma nivå i organisationen som är specialiserade på olika områden. På Annas 

och Brittas arbetsplatser finns det en enhet som genomför utredningar av barn samt beviljar 

och följer upp insatser. Det är dock en annan enhet som verkställer insatsen. Christensen m.fl. 

(2005) tar upp olika principer inom horisontell specialisering. Processprincipen innebär att 

aktuella frågor delas upp beroende på vilket handlingssätt som används för att nå 

organisationens mål. På Annas och Brittas arbetsplatser används processprincipen då en enhet 

använder handlingssättet utredning och en annan enhet använder handlingssättet behandling 

för att nå de mål som är uppsatta i organisationen. Britta tar även upp familjerätten som också 

är en enhet i enlighet med processprincipen. 

 

Christensen m.fl. (2005) menar att klientprincipen ska skapa en större helhetsbild av klienten 

genom att dela in olika befolkningsgrupper i olika enheter, såsom en enhet för äldre och en 

annan enhet för barn. Även denna princip används på Anna och Brittas respektive 

arbetsplatser som är inriktad på barn och deras familjer. Inom enheten för barn och familj är 

det sedan uppdelat enligt processprincipen med en utredande och en behandlande enhet. 

Klientprincipen ska syfta till att få en helhetsbild men när organisationen, som i Annas och 

Brittas fall, även använder sig av processprincipen ser vi att helhetsbilden riskerar att gå 

förlorad. Hade Anna varit med i hela processen med pojken och hans pappa hade kanske hela 

ärendet fått en annan utgång. Då hade Anna kunnat genomföra den insats hon själv ansåg var 

bäst lämpad och missförstånd mellan de olika enheterna hade kunnat undvikas. Hade 

enheterna på Brittas arbetsplats inte varit specialiserade hade Britta haft hand om både 

utredningsärendet och det familjerättsliga. Det hade då förmodligen varit lättare för Britta att 

motivera mamman att våga gå in i en vårdnadsprocess då hon i sådana fall redan hade haft en 
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relation till mamman. Å ena sidan hade Britta haft kontroll över hela situationen och det hade 

underlättat hennes bedömning i och med att hon då hade kunnat ha mer fokus på barnet. Å 

andra sidan hade det krävt att Britta haft mer kunskap eftersom hon hade varit ansvarig för ett 

bredare fält. 

 

De specialiserade enheterna kan också förstås utifrån organisationsteoretiska termer. 

Socialtjänsten är en byråkratisk organisation. En sådan organisation utmärks enligt Johansson 

(2007) av att den inomorganisatoriskt är hierarkiskt uppbyggd och att den är specialiserad. De 

specialiserade enheterna har tydliga gränser för vilka arbetsuppgifter som ingår i respektive 

enhets verksamhetsområde. Formell organisationsstruktur innebär enligt Christensen m.fl. 

(2005) att medlemmarna i organisationen har formella positioner med bestämda 

arbetsuppgifter med olika grad av specialisering och samordning. En organisation kan ha en 

enkel eller komplex struktur. I en komplex struktur finns flera enheter på många nivåer och 

det finns ett flertal förbindelser mellan de olika enheterna. Förbindelserna mellan olika 

enheter påverkas av om enheterna är hårt integrerade eller mer självständiga. 

Både Britta och Anna har särskilda arbetsuppgifter i organisationen kopplat till deras 

specialiserade enhet som i båda fallen är en utredningsenhet. Respektive enhet har alltså 

tydliga gränser för vad de ska utföra. Britta och Annas arbetsplatser kan antas vara utformade 

enligt en komplex organisationsstruktur, då det finns enheter på många nivåer och flera 

förbindelser mellan dessa genom att socialsekreterare på olika enheter har kontakt med 

varandra. Vi kan se att både Britta och Annas enheter är självständiga eftersom de båda har 

synpunkter på samarbetet med vissa andra enheter. Enheternas självständighet kan antas 

påverka att förbindelsen med andra enheter inte är den bästa. Hade de inte haft en hög grad av 

självständighet hade de förmodligen haft bättre samarbete. Kopplat till det Christensen (2005) 

säger om formell organisationsstruktur kan vi alltså förstå att graden av specialisering är hög 

medan graden av samordning och förbindelse inte är särskilt hög, vilket kan antas påverka 

Britta och Annas arbeten med bedömningar och val av insats. 

 

De specialiserade enheterna ser vi också ger upphov till ett tänkande enligt Beställar- utförar 

modellen (BUM). Enligt Blom (1998) är BUM en följd av det marknadsorienterade synsättet 

med ekonomiska termer som vuxit fram inom socialtjänsten. Det innebär att det inom 

organisationen finns en beställare och en annan person som utför beställningen (Blom, 2006). 

Detta syns tydligt i Annas resonemang om hur hon tycker att samarbetet med öppenvården 

borde fungera: 

 
“Ibland tycker vi att vi från socialkontoret är tydliga med vilken insats 

som behövs, ändå uppfattar inte behandlarna detta utan gör på "sitt sätt". 

De är till exempel mycket angelägna om att fråga föräldrarna vilken hjälp 

de önskar få från Öppenvården, vad de själva anser att de behöver för 

stöttning/hjälp, vilket inte alltid är så lätt för föräldrarna att beskriva. Vi 

skulle många gånger önska att behandlarna mer tar hänsyn till vår 

bedömning av familjens behov och att de hjälper oss att motivera 

familjen till att ta emot denna hjälp.” 

 

Av hennes sätt att resonera kan vi se att utredningsenheten ser sig som beställare, vilka ska få 

sin beställning genomförd. Anna tycker att öppenvården många gånger tar för många egna 

initiativ och inte tar hänsyn till utredningsenhetens bedömning. 

 

5.3 Insatsrepertoar 
Socialtjänsten ska enligt SoL 1 kap. 1 § hjälpa människor att förändra sin sociala situation. 

Detta kan kopplas till Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande organisationer. 
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Författaren menar att en teknik som används inom sådana organisationer är att bidra till att 

förändra individen för att öka dennes välbefinnande, exempelvis genom behandling. Flera av 

socialsekreterarna i vår studie upplever dock att klienter ofta måste passas in i en insatsmall, 

ibland har klienterna behov av en typ av hjälp som inte kan tillgodoses av de bestämda 

insatser som finns att tillgå inom organisationen. Istället för att anpassa hjälpen efter klientens 

behov får socialsekreteraren anpassa klientens behov efter de bestämda alternativ som kan 

erbjudas. Det kan då antas att det blir svårt att som socialsekreterare förändra individen för att 

öka dennes välbefinnande.  

 

Då flera socialsekreterare upplever att valet av insats till viss del beror på vilka insatser som 

finns att tillgå i organisationen ser vi att utbudet av insatser påverkar bedömningar i 

barnavårdsärenden. Det kan enligt organisationsteori bero på att organisationen är 

formaliserad och rutiner styr ofta vilka alternativ som ska övervägas samt vilka problem och 

mål som ska åtgärdas (Christensen m.fl., 2005). Det kan antas innebära att vissa insatser inte 

är möjliga då de inte finns inom organisationens rutiner. Socialsekreterare Anna säger 

följande: 
 

“För jag menar, om jag bedömer att barnet eller familjen behöver 

någonting som inte finns som insats då är det ju ingen idé att göra den 

bedömningen... Till exempel så har jag saknat kontaktfamilj för en hel 

familj istället för bara till barnen. Det har jag saknat vid flera tillfällen, 

bland annat för flyktingfamiljer som inte har släkt och vänner och andra 

personer från samma land som de umgås med så är det risk att de blir 

väldigt väldigt ensamma, otroligt ensamma och traumatiserade utifrån krig 

och annat... I de lägena finns det kontaktfamilj fast man kan känna att det 

är ju inte att ta barnen iväg från föräldrarna som behövs utan det skulle 

vara mer att någon var en helt vanligt familj som bara kan göra saker 

tillsammans med hela deras familj.” 

 

Anna tar även upp ytterligare exempel på insatser hon saknar. Till barn med ”krångel” i 

familjer saknar hon gruppverksamheter. I den kommun hon nu arbetar i finns endast 

gruppverksamheter för barn till föräldrar med missbruksproblematik. Anna önskar att det 

fanns gruppverksamhet för barn med olika problem i familjen, vilket hon sett i en annan 

kommun där hon arbetat tidigare. 

 

Johansson (2007) tar upp fem dimensioner som hjälper till att förstå vilka organisatoriska 

faktorer som påverkar relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat varav en är 

intresseorientering, vilket handlar om huruvida gräsrotsbyråkraten ser till service kontra 

kontroll. Service betonar klienternas intressen medan kontrollaspekten innebär att 

organisationen och allmänhetens intressen bevakas. Socialsekreterarna i denna studie står 

mellan den insatsrepertoar som finns i organisationen och de önskemål och behov de kan se 

att klienten har. Detta blev mycket tydligt i Annas berättelse om en flyktingfamilj som var i 

behov av en kontaktfamilj för hela familjen. Det kan inte Anna tillgodose då en sådan insats 

inte finns i organisationen. Johansson (2007) tar upp att ju striktare regler det finns inom en 

organisation desto lättare är det för gräsrotsbyråkraten att försvara sitt handlingssätt med 

hänvisning till organisationen. Den relativt snäva insatsmall som framkommit i intervjuerna i 

denna studie kan antas vara jämförbar med vad Johansson (2007) kallar för strikta regler. 

Anna och flera av socialsekreterarna i denna studie upplever att det inte går att bevilja en 

insats som inte finns i organisationen. De tvingas alltså att försvara sitt handlingssätt med 

hänvisning till organisationen. Kerstin berättar om en familj som skulle behöva stöd flera 

timmar om dagen. Men hon menar att organisationen inte har resurser att kunna ge familjen 
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så mycket hjälp. Kerstin känner att hon får anpassa valet av insats efter det som finns i 

organisationen. I vissa lägen när hon vet att det är lång väntetid till vissa insatser kanske hon 

ändrar valet av insats på grund av det eller i väntan på den insats som var tänkt från början. 

Bedömningen blir dock inte påverkad, familjen har ändå samma behov.  

 

För att kunna hantera medborgaren inom ramen för organisationen menar Lipsky (2010) att 

gräsrotsbyråkraten omvandlar medborgaren till klient. Det innebär att gräsrotsbyråkraten 

endast ser den del av människan som berör organisationen. Med utgångspunkt i detta kan vi 

förstå de upplevelser, av en snäv insatsrepertoar, som flera av socialsekreterarna i denna 

studie tar upp, vilket har framkommit ovan. Ytterligare ett sådant exempel framkommer då 

socialsekreterare Britta tar upp att det finns ett problem med en snäv insatsmall. Hon upplever 

att socialtjänsten försöker placera in familjens behov i vissa insatser som organisationen har 

att erbjuda istället för att anpassa insatsen efter familjens behov. Hon uppger att det inte finns 

resurser till de insatser som familjen skulle behöva. Exempel på sådana insatser uppger hon 

skulle kunna vara praktisk hjälp hemma såsom matlagning eller någon som finns med hemma 

och vägleder i svåra situationer.  

 

Socialsekreterare Stina upplever att när ett ärende inkommer är det naturligt att tänka på vilka 

insatser som kan erbjudas och som finns inom den befintliga organisationen. Lisa som deltog 

i samma intervju menar att eftersom det är människor som är arbetsmaterialet kan det inte 

finnas behov av så många olika insatser. Hon anger att det inte kan finnas andra insatser än 

familjearbete, relationsarbete och placeringar inom socialtjänstens barnavård. Det är dessa 

insatser som tillhör socialtjänstens barnavård och andra insatser blir endast ett önsketänkande 

menar hon. Här säger inte Lisa klart och tydligt att hon upplever att ett visst antal insatser 

begränsar hennes bedömning, men det kan antas att så är fallet. Enligt Blom (1998) menar 

nyinstitutionell organisationsteori att det inom institutioner såsom organisationer finns sociala 

normer som organisationens medlemmar tar för givet. Dessa normer och mönster blir för 

människor i organisationen standardiserade handlingar. En individ i en organisation kan 

därmed inte föreställa sig allternativa handlingsmönster. Det kan antas att Lisas organisation 

har blivit institutionaliserad, vilket gör att Lisa påverkas av det och därmed inte kan se andra 

alternativa handlingsmönster än de i organisationen befintliga insatserna. Så verkar det även 

vara i Annas fall då hon uppger att hon framfört åsikter om insatser hon saknat till sin chef, 

men hon anser att hon själv på handläggarnivå inte kan påverka detta mer då hon har fullt upp 

med sina arbetsuppgifter. Hon låter den institutionaliserade organisationen på så sätt begränsa 

handlingsutrymmet då hon inte anser sig kunna påverka insatsrepertoaren ytterligare. 

 

Enligt Ponnert (2011) är grunden för socialsekreterares yrkesroll att de har relativt stort 

handlingsutrymme att göra självständiga bedömningar, vilket till viss del beror på att lagen är 

en ramlag men även på organisationens utformning. I samtliga organisationer som 

socialsekreterare i denna studie är en del kan antas att organisationens relativt snäva 

insatsrepertoar begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme. Detta har möjliggjorts 

utifrån att lagen är en ramlag och organisationen har därmed möjlighet att utforma vissa 

insatser som de vill. Det har exempelvis inneburit att Annas organisation inte valt att utforma 

den gruppverksamhet för barn med ”krångel” i familjen som Anna efterfrågade. Det finns 

inget i lagen som hindrar en sådan verksamhet utan det är organisationens resurser och 

prioriteringar som har förhindrat detta. 

 

Lisa upplever att bedömningen är fristående organisationen. “Har man bedömt att det finns 

behov av någonting som inte har funnits i organisationen då har man ju köpt det av någon 

annan.”. Lisas resonemang kan förstås utifrån det Blom (1998) menar, att socialtjänstens 
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verksamhet bedrivs med ett marknadsorienterat synsätt där ekonomiska termer används. Att 

det finns möjlighet att köpa in resurser från andra aktörer kan tänkas bero på att kommunen 

använder sig av BUM. Detta innebär enligt Blom (1998) att det finns en beställare och en 

utförare, dessa utförare kan vara både kommunala och privata. Här kan vi se att Lisa ser sig 

som en beställare, finns inte en insats att köpa inom kommunens verksamhet så får hon köpa 

det av privata utförare. 

 

5.3.1 Familjehem 

Socialsekreterare i denna studie upplever brist på familjehem samt familjehem som brister i 

uppdraget som en svårighet med bedömningar och val av insats. Socialsekreterare Kerstin tar 

upp ett ärende där utredningen har utmynnat i en placering av barnet. Barnet kan inte bo 

hemma då ingen av föräldrarna enligt Kerstins bedömning kan ta hand om barnet, men barnet 

vill bo hos mamman. Familjehemmet där barnet befinner sig fungerar inte bra och Kerstin tror 

inte att de kommer orka med det placerade barnet länge till. Socialtjänsten kommer ha svårt 

att hitta ett nytt familjehem åt barnet, som då redan har varit placerad i fyra olika. Kerstin 

menar att detta påverkar hennes bedömning. Hon kan komma att överväga om det vore bättre 

för barnet att bo hemma hos sin förälder och att föräldern i så fall får mer stöd från 

socialtjänsten än att barnet ska behöva byta familjehem igen. Kerstin tar också upp ett ärende 

där hon upplever att familjehemsföräldrarna inte kan samarbeta med myndigheter och hon 

tycker de verkar hårda mot barnet. Kerstin känner inte att hon har en bra kontakt med dem. 

Flickan som är placerad hos dem verkar dock må bra. Kerstin menar att om det hade funnits 

många familjehem att välja på hade hon nog omplacerat flickan. 

 

Flera socialsekreterare menar att bristen på exempelvis familjehem och kontaktfamiljer aldrig 

har hindrat en bedömning om att ett barn behöver någon av dessa insatser. Det kan dock dröja 

innan insatserna kommer igång på grund av brist på familjehem. Socialsekreterare Lisa menar 

att vid de tillfällen det inte har funnits något familjehem har organisationen fått hitta privata 

aktörer som kan genomföra insatsen. Bloms (1998) teori om att en organisation kan vara 

institutionaliserad innebär att medlemmar inom den endast utgår från bestämda 

handlingsmönster och har svårt att tänka sig andra handlingsalternativ. Kopplat till detta kan 

systemet med familjehem ses som ett fenomen där socialsekreterarna har svårt att se andra 

handlingsalternativ. Enligt Christensen m.fl. (2005) kan även organisationens rutiner styra 

vilka alternativ organisationens medlemmar har att välja på. Ett visst problem leder därmed 

till ett visst handlingsalternativ. Utifrån intervjuerna i denna studie kan antas att då brist på 

familjehem verkar vara ett återkommande problem borde organisationen kunna hitta andra 

alternativa insatser till dessa barn som inte kan bo hos sina föräldrar. Av socialsekreterarnas 

resonemang ovan kan slutsatsen dras att så inte är fallet då de inte verkar ifrågasätta 

systemet.  Finns det inget hem i organisationen övervägs istället att köpa in insatsen från 

andra aktörer eller att låta barnet bo kvar hemma. Britta tar även upp ytterligare en aspekt 

nämligen att placering kan vara en enkel lösning. Hon berättar följande: 

 
“Det finns ju sådana [familjer] som behöver väldigt mycket och det är ju 

inte så att man får så pass mycket hjälp i hemmet utan då kanske man 

tänker placering. Ja, då är det lättare att flytta på barnet än att försöka stötta 

upp hemma”. 

 

Då socialsekreterarna inte verkar hitta andra handlingsalternativ till det återkommande 

problemet med brist på familjehem kan det antas att organisationen har blivit 

institutionaliserad på detta område och att organisationens rutiner därmed styr 

socialsekreterarnas handlingsalternativ.  
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Inom människobehandlande organisationer finns det enligt Lundström och Sunesson (2006) 

två olika perspektiv att ta hänsyn till, dels har organisationen makt och resurser att distribuera, 

dels har organisationen förväntningar på sig från samhället att utföra ett professionellt socialt 

arbete. Enligt Johansson (2007) står gräsrotsbyråkraten mellan klientens önskemål och 

organisationens krav på specialisering, hierarki, kontroll och formalisering. Vad gäller brist på 

familjehem kan det ses som att socialsekreteraren hamnar mellan att förmedla organisationens 

formaliserade resurser och att genomföra ett professionellt socialt arbete där hänsyn tas till 

klientens önskemål och behov. I det fall som Kerstin tar upp ville barnet bo hos mamman, 

men socialtjänsten såg att det egentligen inte var möjligt. På grund av brist på familjehem 

övervägdes ändå det som ett alternativ. Kerstin hamnar då i en situation där hon står mellan 

att å ena sidan utföra ett professionellt socialt arbete och å andra sidan distribuera de resurser 

organisationen har. I det här fallet ser hon att organisationen inte har de resurser som krävs, 

vilket skulle kunna tolkas som att hon inte klarar av att nå upp till någon av de två aspekterna. 

Hon står också i ett dilemma mellan organisationens krav på formella insatser och barnets 

önskemål. Då hon ser att organisationens resurser inte räcker till vill hon istället ta mer 

hänsyn till barnets önskemål. 

 

5.4 Lagstiftning  
Flera av socialsekreterarna i intervjuerna upplever att lagen är en faktor som till viss del 

försvårar bedömningsarbetet. Socialsekreterare Anna påtalar att det inte var länge sen 

socialtjänsten i barnavårdsutredningar valde att inte prata med barnen alls, något som på 

senare tid har förändrats. Nu har barnen rätt att komma till tals enligt Socialtjänstlagen och 

FN:s barnkonvention. Anna menar att trots dessa förändringar har barnens perspektiv ändå till 

viss del prioriterats bort, vilket gör att utredningen och därmed bedömningen riskerar att få ett 

vuxenperspektiv. Socialsekreterare Anna menar att det finns oskrivna regler på hennes 

arbetsplats som innebär att socialsekreteraren träffat barnet i en utredning endast en gång 

medan träffar med den vuxne äger rum tre till fem gånger. Anna tror att bedömningen blir 

annorlunda om barnet får komma till tals fler gånger. Lagen har enligt Anna utgjort en 

svårighet på detta område, då socialsekreterare tidigare endast har fått prata med barn om de 

har förälders samtycke, detta har dock ändrats från och med augusti 2010. Anna menar att 

tidigare har hon ibland inte fått prata med barnen även om hon önskat det. Numera står det i 

SoL 11 kap. 10 § att när socialnämnden utreder om de behöver ingripa för ett barns skydd 

eller stöd får barnet höras utan att vårdnadshavaren samtycker eller är närvarande. Även i SoL 

12 kap. 4 § står det att när det gäller tillsyn som rör barns förhållanden får barn höras om det 

kan antas att barnet inte tar skada av det samt utan vårdnadhavarens samtycke eller närvaro. 

 

Ytterligare en socialsekreterare, Lisa, tar upp frågan om lagens krav på samtycke. Hon 

upplever det som en svårighet när föräldrar inte samtycker till att socialtjänsten tar kontakt 

med andra instanser i samhället, vilket gör att socialtjänsten inte alltid får in den information 

som skulle behövas för att göra en korrekt bedömning. Den svårighet Lisa beskriver kan 

förstås i ljuset av två paragrafer i OSL. Dels en grundläggande bestämmelse i OSL 7 kap. 1 § 

där det står att det är förbjudet att röja en uppgift samt att använda uppgiften utanför den 

verksamhet där den är sekretessreglerad. Socialtjänsten kan dock inhämta sekretessbelagda 
uppgifter från andra verksamheter om den enskilde samtycker enligt OSL 10 kap. 1 §. 

 

Britta tar upp ett ärende där en mamma inte vill skicka iväg sin dotter till pappan. Paret har 

delad vårdnad men mamman vill egentligen ansöka om enskild vårdnad, men vågar inte det 

då pappan tidigare har varit våldsam mot henne. Flickan vill inte åka till pappan och Britta 

berättar att man som socialsekreterare kan känna sig handfallen i den situationen. Dels anser 

Britta att om mamman är orolig för att flickan far illa måste hon skydda sitt barn och inte 
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släppa iväg henne till pappan. Samtidigt är pappan vårdnadshavare och mamman har då inte 

rätt att hålla dottern hemma. I det här ärendet kan lagstiftningen vara en svårighet som 

påverkar bedömningen. Britta menar att lagstiftningen fokuserar mer på föräldrarnas rätt till 

sina barn än på barnets perspektiv. Vidare säger hon att socialtjänsten inte kan göra något i 

vårdnadsfrågor, då det är tingsrätten som beslutar i sådana frågor. Finns det däremot skäl till 

ett omhändertagande enligt LVU har socialsekreteraren vissa befogenheter att vid behov 

begränsa umgänget. I det aktuella ärendet bedömde dock Britta att det inte fanns underlag för 

ett omhändertagande enligt LVU. Brittas resonemang kan förstås utifrån LVU 2 § där det står 

att: “Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. Thunved (2011) skriver i kommentarerna till 

lagtexten att uttrycket “påtaglig risk för skada” innebär att risk för skada inte kan vara ringa, 

övergående eller mindre betydande för att kunna göra ett ingripande enligt lagen. Det innebär 

alltså att Britta inte kan ingripa utan föräldrarnas samtycke om det inte finns “påtaglig risk för 

skada”. Eftersom Britta inte ansåg att det fanns påtaglig risk för skada kunde hon inte hindra 

pappan att träffa sitt barn, samtidigt var hon rädd att barnets perspektiv kom bort.  

 

Att socialsekreterarna i denna studie upptäckte svårigheter med lagstiftningen i sina 

bedömningar kan förstås utifrån att arbetet inom människobehandlande organisationer är 

moraliskt och lagar kan ses som en följd av moralen i samhället. Men även den enskilde 

socialarbetaren präglas av sin egna moraliska uppfattning (Hasenfeld, 1983). I de ärenden 

som socialsekreterarna i denna studie tar upp kan antas att socialsekreterarna själva har 

moraliska värderingar som inte till fullo stämmer överens med lagens moraliska värdering. 

Anna verkar ha en uppfattning om att barnet i en utredning borde komma till tals mer. Det är 

även något som har blivit en moralisk uppfattning i samhället och är numera en del av SoL. 

Även Britta verkar ha en moralisk värdering beträffande det ärende hon tar upp, att flickan 

inte ska åka till sin pappa om hon inte vill det och riskerar att fara illa. Detta är dock inte 

tillräckliga skäl för lagen, samhällets moraliska värdering, att förbjuda pappan att träffa sin 

dotter. Här blir det alltså en kollision mellan Brittas värdering och lagen, ett moraliskt 

dilemma kan då antas uppstå. Det går att förstå utifrån en av Johanssons (2007) fem aspekter 

som förklarar relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat, nämligen regel-bundenhet. Ju 

striktare regler desto lättare är det för gräsrotsbyråkraten att använda reglerna som ett försvar 

mot att behöva ta ansvar för moraliska dilemman. LVU-kriterierna i Brittas fall kan ses som 

relativt strikta då det måste vara fråga om ”påtaglig risk för skada” för att socialsekreteraren 

ska kunna agera. LVU-kriterierna blir därmed ett försvar eftersom Britta inte kan agera. 

Brittas handfallenhet kan alltså ses som en reaktion på att hon faktiskt inte kan handla i den 

aktuella situationen. 

 

 

6. Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av organisationens 

påverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. Nedan presenteras studiens 
frågeställningar och en diskussion förs utifrån resultatet och tidigare forskning. 

 

Vår första frågeställning är följande: Upplever socialsekreterarna att organisationen skapar 

svårigheter som påverkar bedömningar i barnavårdsutredningar och vilka är i så fall dessa 

upplevda faktorer? Svaret på den frågan är inte helt enkel då det råder skilda meningar kring 

vad begreppet bedömning innefattar. Några av socialsekreterarna skiljer på bedömning och 

val av insats. De upplever att själva bedömningen inte påverkas trots att insatsen påverkas av 
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organisationen, då det finns en bestämd insatsrepertoar inom den egna organisationen där 

ärenden måste placeras in för att socialsekreteraren ska kunna ge klienten hjälp. Om klienten 

inte platsar i insatsrepertoaren kan denne inte heller få hjälp. Dessa upplevelser som 

framkommer från socialsekreterare i vår studie bekräftas även av de resultat Egelund (1997) 

och Wächter (1998) kommit fram till i sina studier. Där har framkommit att när en 

socialsekreterare ska utreda en familj måste denne ta hänsyn till de politiska och lagmässiga 

riktlinjer som finns och anpassa ärendet därefter. Det resulterar i att socialsekreteraren inte 

alltid kan agera på ett sådant sätt att det till fullo gynnar familjen utan tvingas istället handla 

så att det passar inom de socialpolitiska ramarna vilka bestäms av lagar och riktlinjer. Det har 

även Rogowski (2008) kommit fram till i sin studie då författaren har sett att 

socialsekreterarens profession styrs mer av organisatoriska värderingar än av professionella 

ståndpunkter. 

 

Som nämnts ovan är det några socialsekreterare i denna studie som upplever att 

organisatoriska faktorer inte påverkar bedömningar i barnavårdsutredningar utan de upplever 

att endast insatsen påverkas. Den definition av bedömning som vi dock har använt, vilken 

utgår från Socialstyrelsen (2006), definierar bedömning i barnavårdsutredningar som ett 

fastställande av ett barns behov, vilka insatser som barnet är i behov av samt en motivering till 

valet av insats. Utifrån denna definition kan sägas att alla socialsekreterare i denna studie ändå 

upplever att organisationen skapar svårigheter som påverkar bedömningar i 

barnavårdsutredningar. Detta stämmer även med vad Lundström och Sunesson (2006) kommit 

fram till i sin studie, att allt socialt arbete påverkas av den organisation det utförs i. Varför är 

då några av socialsekreterarna så noga med att skilja på bedömningen och val av insats? Vi 

anser att det kan bero på att de har en grundinställning och vilja som säger att bedömningen 

ska vara fristående organisationen och utgå från klientens behov. Därför gör de en bedömning 

utifrån klientens behov, men eftersom de vet att det finns begränsade resurser i organisationen 

väljer de att skilja på bedömning och val av insats. Detta för att bedömningen inte ska 

påverkas av de begränsade resurserna. Istället väljer de att låta insatsen påverkas av de 

resurser och den insatsrepertoar som organisationen kan erbjuda. 

 

Av vårt resultat kan vi alltså dra slutsatsen att socialsekreterare genom att skilja på bedömning 

och insats kan försvara bedömningen gentemot de brister som finns i organisationen genom 

att hävda att den bygger på klientens behov. De kan alltså hävda att bedömningen bygger på 

klientens behov även om inte valet av insats gör det, då socialsekreterarna inte kan hjälpa att 

organisationen inte har de resurser som krävs för att genomföra de insatser klienten egentligen 

är i behov av. 

  

Oavsett hur socialsekreterarna definierar bedömningar framkommer det dock under 

intervjuerna försvårande faktorer i organisationen som socialsekreterarna upplever påverkar 

bedömningar och val av insats i barnavårdsärenden. Resursbrist såsom tidsbrist, kunskapsbrist 

och brist på familjehem är exempel på sådana faktorer. I analysen framkommer även att 

specialisering kan vara en försvårande faktor när det gäller bedömningar i barnavårdsärenden. 

Flera socialsekreterare lyfter även fram insatsrepertoaren och den snäva insatsmallen som 

organisatoriska försvårande faktorer. Slutligen framkommer även att lagstiftning ibland 

försvårar bedömningar i barnavårdsutredningar. 

 

Den andra frågeställningen i vår studie handlar om hur de försvårande faktorerna i 

organisationen påverkar bedömningen i barnavårdsärenden. I tidigare forskning framkommer 

att prioriteringar är nödvändiga inom socialt arbete på grund av lagstiftningen och de resurser 

som finns att tillgå i organisationen. Det innebär att vissa ärenden prioriteras högre än andra. 
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Med andra ord att enskilda bedömningar påverkas av hur bunden socialsekreteraren är till 

regler, specialiseringsgrad och resurser inom organisationen (Östberg, 2010). Forskning visar 

även att svårigheter inom socialt arbete ofta är kopplat till intressekonflikter mellan ekonomi, 

organisering, lagstiftning och socialsekreterares bedömningar. Det kan komma till uttryck i att 

socialsekreteraren inte gör det denne vill göra på grund av faktorer såsom tidsbrist och brist på 

samarbete och samverkan (Odbratt, 2005). Detta stämmer väl överens med vad som 

framkommer i vår studie: att resurser, en snäv insatsrepertoar och lagstiftning är 

organisatoriska faktorer som påverkar bedömningar. Socialsekreterarna i vår studie upplever 

att resursbristen påverkar bedömningar genom att de inte kan bevilja alla insatser de ser att det 

finns behov av. De får alltså anpassa sina bedömningar efter vad de vet att klienten kan få 

med hänsyn till den begränsade insatsrepertoaren. Detta kommer även Bertotti (2010) fram till 

då hon finner att ett dilemma inom den sociala barnavården är resursminskning och att 

samhället styrs mer av ekonomi och organisatoriska faktorer än av människors behov. Det 

innebär alltså att organisationens begränsningar leder till att socialsekreterarnas 

handlingsutrymme minskas.  

 

Östbergs (2010) studie visar att begränsade resurser är en faktor som, oftare än exempelvis 

lagliga krav, styr bedömningar och val av insats. Detta är även vår slutsats av intervjuerna i 

denna studie, då socialsekreterana upplever resursbrist som den främsta faktorn vilken 

försvårar bedömningar inom socialtjänstens barnavård. Östberg (2010) menar att 

socialsekreterarnas handlingsutrymme skulle bli större om de bedrev socialt arbete utifrån 

lagliga regler istället för att följa kommunens budgetkrav. Utifrån vår studie kan vi se att 

helhetssyn är ett område som socialsekreterarna inte till fullo kan tillgodose på grund av 

organisationens begränsade resurser. Helhetssyn är dock något som är tänkt att prägla hela 

Socialtjänstlagen enligt Thunved (2011). Socialsekreterarna verkar inte först och främst se till 

helhetssyn och den enskilde klientens behov utan är relativt snävt styrda av organisationens 

specialiserade enheter och den snäva insatsrepertoar som begränsar handlingsutrymmet. Det 

skulle inte behöva vara fallet då SoL är en ramlag och därav enligt Ponnert (2011) ger relativt 

stort handlingsutrymme. Då lagen är en ramlag anser vi att möjligheten finns att den tolkas 

utifrån kommuners olika ekonomiska resurser. Det innebär att om en kommun har dålig 

ekonomi bli de mer restriktiva med vissa insatser och därmed tolkar de lagen snävare än 

kommuner med bättre ekonomi. Det kan alltså utifrån vår studie antas att socialsekreterares 

handlingsutrymme till stor del styrs av ekonomiska faktorer, men om lagen var tydligare hade 

det förmodligen varit lagen som skapat resurserna istället för att lagens tillämpning styrs av 

tillgängliga resurser. 

 

Specialisering är en faktor som utifrån denna studie kan tolkas som en organisatorisk 

svårighet, vilken försvårar bedömningar i barnavårdutredningar, då några socialsekreterare 

upplever att bristande samarbete med andra specialiserade enheter försvårar bedömningar. Det 

framkommer även i intervjuer som Perlinski (2010) har genomfört med socialsekreterare, de 

tar upp att den näst vanligaste nackdelen med den egna IFO-organisationen är brist på 

samarbete mellan olika enheter. Det finns dock de forskare som menar att det finns något 

positivt med specialiserade enheter. Johansson (2007) skriver att snäv specialisering innebär 

snabbare handläggning av ärenden. Bergmark och Lundström (2008a) menar också att 

specialisering hänger ihop med kommunernas dåliga ekonomi. Specialisering blir en strategi 

för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Vi bedömer att handläggningen 

visserligen sker snabbare till följd av specialisering, men vi anser utifrån vår studies resultat 

att bedömningen blir svårare att göra eftersom socialsekreteraren saknar helhetsbilden kring 

klientens situation. Detta stämmer med det som Perlinski (2010) kommit fram till i sin studie, 

att socialsekreterare på specialiserade enheter anser att just enheternas inriktning är den 
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främsta nackdelen i organisationen. Detta eftersom socialsekreterarna då inte har överblick 

över hela ärendeförloppet. Enheternas inriktning bidrar också till att socialsekreterarna inte får 

tillgång till den kunskap som finns på andra enheter. En av socialsekreterarna i Perlinskis 

(2010, s. 7) studie uttrycker det som: “Att bli bra och specialist på något leder alltså till att 

man blir sämre på något annat.”.  

 

Utifrån denna studies resultat och Perlinskis forskning kan det alltså tyckas rimligt att 

ifrågasätta om specialiserade enheter bidrar till att handläggningen sker snabbare, vilket 

Johansson (2007) menar, samt om specialisering verkligen är kostnadseffektivt som Bergmark 

och Lundström (2008a) anser. Det ärende som en av socialsekreterarna i denna studie tar upp 

gör att den frågan blir befogad då hon vittnar om att insatsen som öppenvården skulle utföra 

drog ut på tiden flera månader. Därav kan antas att flera olika specialiserade enheter bidrar till 

att ärendet flyttas mellan olika handläggare. De måste utbyta information med varandra och 

på nytt sätta sig in i ärendet, vilket gör att handläggningstiden för hela ärendet blir längre än 

om endast en handläggare hade haft hela ärendeförloppet. Det skapar enligt vår mening 

ineffektivitet och en högre kostnad än om en och samma handläggare hade haft hand om 

klientens hela situation. För den enskilde socialsekreteraren kanske handläggningen går 

snabbare, men frågan är om det verkligen underlättar för denne ändå. Om vederbörande bara 

ser ärendet som något som ska klaras av går det kanske att säga att handläggningen går 

snabbare. Men i vår studie har vi snarare sett att specialiserade enheter skapar känslor hos 

handläggaren som skulle kunna tolkas som frustration och stress, vilket vi inte anser innebär 

snabbare handläggning. Känslorna uppstår på grund av att ärendet inte sköts som den 

utredande handläggaren skulle önska. Ytligt sett kan alltså specialisering tyckas gå snabbare, 

men om ärendet lever kvar hos socialsekreteraren, i form av olika känslor, även efter att 

ärendeöverlämning till en annan enhet har skett anser vi inte att det kan kallas effektivitet.  

 

Utöver ovanstående faktorer som kom upp i intervjuerna ser vi att det finns två andra faktorer 

som vi anser hade kunnat komma upp. Bakka m.fl. (2006) menar att formalisering är 

utmärkande för en organisation, alltså att den följer regler, planer och avtal. Även Christensen 

m.fl. (2005) tar upp att rutiner ofta styr hur arbetsuppgifter genomförs i organisationer. 

Utifrån detta tänker vi att även formalisering, rutiner och vanor är något som 

socialsekreterarna kunde ha tagit upp. Att passa in klienter i insatsmallen är visserligen en 

slags rutin som socialsekreterarna följer, men vi anser att det borde finnas fler rutiner som 

ändå påverkar bedömningar. En anledning till att de inte tar upp fler rutiner och vanor i 

organisationen anser vi helt enkelt kan vara för att de inte längre lägger märke till dem. Det 

kan vara så att socialsekreterarnas organisation har blivit institutionaliserad, vilket enligt 

Johansson (2006) innebär att ordningar och mönster blir standardiserade handlingar för 

människorna inom en institutionaliserad organisation. Ytterligare en faktor som våra 

informanter inte tog upp är hög personalomsättning. Det är något som Morén (1992; i 

Odbratt, 2005) menar är en svårighet inom socialt arbete. Våra informanter tog inte direkt upp 

detta, men några av socialsekreterarna berättade att de ibland diskuterar svåra ärenden med 

kollegor och detta är svårt eftersom vissa av kollegorna är nyutbildade. Vi kan dock tänka att 

detta kunde ha kommit upp som en direkt faktor i våra intervjuer med tanke på att det 

framkommer i tidigare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi ser att det finns flera aspekter i vår metod som på ett eller annat sätt påverkar vårt resultat, 

vilka är av vikt att föra en diskussion kring, dessa diskuteras nedan.  För det första tror vi att 

vårt val att använda oss av ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har påverkat 

vårt resultat. Vi ser att våra frågor kan ha varit för vida. Tjora (2012, s. 84) skriver: “Ofta har 
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informanten förväntningar om att intervjuaren driver på med konkreta avgränsade frågor som 

informanten besvarar relativt kort och koncist.”. Vi upplevde att informanterna nog hade 

väntat sig mer konkreta frågor och detta har försvårat våra intervjuer. Vi kan se att denna 

intervjuform kräver att informanterna i förväg har tänkt igenom det ämne som ska beröras 

under intervjun, då det är svårt att leverera längre fritt utformade berättelser utan att vara 

förberedd. Den intervjuperson som vi i vårt resultat kallar för Anna hade läst vårt 

informationsmail och tänkt igenom sina svar innan intervjun. Det tror vi är en förklaring till 

att det är från henne vi har tagit en stor del av vårt material till resultatet. De andra 

informanterna sa mycket som inte var andvändbart, vilket vi tror beror på att de inte var lika 

förberedda. Vår okunskap och ringa erfarenhet i intervjuteknik tror vi också påverkade 

intervjupersonerna och därmed de resultat vi fick fram. Hade vi haft mer kunskap och 

erfarenhet av att utföra en ostrukturerad intervju hade vi förmodligen klarat av att få fram 

relevant information även om informanterna kom oförbredda till intervjutillfället. Trots vår 

okunskap valde vi den ostrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod då vi inte ville styra 

intervjun för mycket genom att ge exempel på organisatoriska svårigheter utan vår avsikt var 

att få fram informanternas egna erfarenheter kring ämnet. 

 

För att besvara studiens frågeställningar kunde vi även ha genomfört inspelade observationer, 

exempelvis på ett sammanträde med socialsekreterare för att utifrån mötets diskussion 

identifiera organisatoriska faktorer som påverkar deras bedömningar. Detta är dock svårt att 

genomföra på grund av sekretess. Vi valde därför att ha intervjuer med socialsekreterare som 

vårt enda material. För att komplettera vårt insamlade material hade vi även kunnat analysera 

utredningar och bedömningar samt policydokument. På grund av tidsbrist och svårigheter att 

få fram sekretessbelagda uppgifter valde vi dock att endast genomföra intervjuer. Om urvalet 

hade varit annorlunda, om exempelvis chefer inom socialtjänsten hade intervjuats, tror vi att 

resultatet hade blivit annorlunda då cheferna troligen har andra erfarenheter och ett annat 

synsätt på organisationen. Vi valde dock att intervjua socialsekreterare då vi tänker att de har 

en närmare kontakt med klienter och är mer delaktiga i det praktiska arbetet med 

bedömningar.   

 

Innan intervjutillfällena mailade vi ett informationsbrev till samtliga informanter (se bilaga 1). 

Vi hann dock ändra våra frågeställningar innan intervjuerna. Två av våra frågeställningar hade 

tidigare varit att undersöka hur begränsningar i den egna yrkesrollen försvårar bedömningar 

av ärenden samt vilka konsekvenser informanterna anser att dessa svårigheter får för klienten 

i den slutliga bedömningen. Dessa frågeställningar tog vi dock bort innan intervjuerna 

genomfördes. Det gjorde att det i mailet till informanterna stod information som inte stämde 

när intervjuerna sedan genomfördes. Eftersom vi inte la till något utan endast tog bort 

frågeställningar informerade vi inte informanterna då vi inte trodde att det skulle få några 

konsekvenser för intervjuernas genomförande. I efterhand ser vi att det inte heller fick några 

direkta följder för vårt resultat förutom att vi fick fram material som vi inte har kunnat 

använda. 

 

Vi hade fem informanter varav två intervjuades tillsammans. Detta gjordes för att det var 

deras önskemål. Det kan ha påverkat intervjun både positivt och negativt. Å ena sidan kunde 

de tillsammans komma fram till olika försvårande faktorer. Å andra sidan kanske deras svar 

påverkades av varandra. Något som också var tydligt i denna intervju var att den ena tog mer 

plats än den andre. Det går att se i resultatet där Lisa förekommer oftare än Stina. Tre av de 

fyra intervjuerna genomförde vi tillsammans eftersom vi upplevde att det var en fördel att 

vara två för att kunna hjälpas åt att ställa bra följdfrågor. Även sammanställningen av 

resultatet underlättades av att båda två var delaktiga i intervjuerna.  
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Det faktum att en av författarna hade en relation till flera av informanterna antar vi kan ha 

påverkat resultatet såtillvida att informanternas svar hade blivit annorlunda om de hade haft 

en helt neutral syn på båda intervjuarna. En av informanterna har den ena intervjuaren arbetat 

tillsammans med och ytterligare en informant arbetar på samma arbetsplats men inte på 

samma avdelning, denne har med andra ord kännedom om intervjuaren men de har ingen 

relation till varandra. En tredje informant har samma intervjuare en privat relation till. Det kan 

vara rimligt att anta att informanterna som arbetar på samma arbetsplats som den ena 

intervjuaren undanhöll viss information angående arbetsplatsen som de antog att denne redan 

har kännedom om. Det kan även vara troligt att den informant som har en privat relation till 

en av intervjuarna undanhöll information som vederbörande tog för givet att intervjuaren 

redan visste och det behövde inte uttalas högt då det var underförstått i och med att det redan 

fanns en etablerad relation att bygga samtalet på. Denna intervju präglades också av en mer 

vänskaplig atmosfär, vilket vi ser gjorde det svårt för intervjuaren att ställa frågor som annars 

hade varit naturliga att ställa, vilket medförde att denna intervju inte genererade så mycket 

relevant information. Det kan förklara att socialsekreterare Britta förekommer relativt sällan i 

resultatet jämfört med exempelvis Anna. Det var även denna intervju som gjordes av endast 

den ena intervjuaren. Hade den intervjuare som inte har en relation till intervjupersonen också 

varit delaktig tror vi att resultatet hade kunnat bli annorlunda. Då den vänskapliga atmosfären 

hade blivit mindre tydlig.  

 

6.2 Konsekvenser för den enskilde klienten 
Den här studien har varit inriktad på socialsekreterares upplevelser av vad i organisationen 

som försvårar bedömningar i barnavårdsärenden och hur dessa faktorer påverkar 

bedömningar. Utifrån intervjuer med socialsekreterare har vi bland annat kommit fram till att 

specialiserade enheter är till nackdel för socialsekreterares bedömningar. Vi kan även ana att 

detta påverkar klienten. Därav för vi nedan en sådan diskussion, då vi ser att det perspektivet 

inte bör glömmas bort eftersom bedömningar i allra högsta grad berör klienten.  

 

Bergmark och Lundström (2008a) skriver att specialiserade enheter uppkom på grund av 

tankar kring ett ökat behov av specialiserade kunskaper, inte på grund av klienternas 

rättigheter. Författarna menar dock att en fördel med specialisering är att klienten inte är 

beroende av en enda socialsekreterare som vet om klientens hela situation utan att det är olika 

handläggare inom olika områden. Vi bedömer dock inte att det är en fördel för klienten utan 

att det skulle vara mycket smidigare för denne att bara ha en handläggare som har överblick 

över hela situationen. Med flera olika handläggare måste klienten berätta sin historia flera 

gånger och det blir också svårare att bygga en bra relation med flera olika handläggare. 

Speciellt när det gäller barn anser vi att det vore en klar fördel om barnet bara behövde möta 

en handläggare. Detta kan bidra till att öka barnets trygghet och det blir lättare för en 

handläggare att få barnets förtroende.  Bergmark och Lundström (2005) menar att 

specialisering har medfört att det kan vara svårt som klient att veta vilken enhet man ska 

vända sig till eftersom det finns så många olika. Även detta är en klar nackdel för klienten när 

det gäller specialiserade enheter. Johansson (2007) skriver att snäv specialisering innebär 
snabbare handläggning av ärendet. Detta anser vi dock inte stämmer om den enskilda klienten 

är i behov av insatser från flera olika enheter, och därmed flera olika handläggare, innebär det 

att handläggningen tar längre tid än om klienten haft en enda handläggare för samtliga 

områden. 

 

Vi fick ett återbud från en informant då hon hade läst vårt informationsmail och upplevde att 

hon inte hade någon erfarenhet av det vi ville undersöka. Vi anser att det till viss del kan bero 
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på att vi var otydliga i vår information, då vi inte definierade vad vi menar med bedömningar. 

Hon menade att hon aldrig upplevt att den egna organisationen försvårat bedömningar i 

barnavårdsutredningar. Med tanke på att flera informanter i denna studie skilde på bedömning 

och val av insats tror vi att även hon gjorde det. Hade vi förtydligat vår definition av 

bedömning, alltså att även val av insats ingår hade hon kanske haft erfarenhet och velat ställa 

upp.     

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Organisatoriska faktorers påverkan på enskilda klienter vore intressant att studera, något som 

inte funnits utrymme för i denna studie. Inom det området finns intressanta aspekter att titta 

närmare på exempelvis det vi varit inne på i diskussionen, hur specialisering och en snäv 

insatsrepertoar påverkar klienten. Intervjuer alternativt klientjournaler skulle kunna användas 

som lämplig metod för denna typ av studie. Det skulle även vara intressant att undersöka 

huruvida socialsekreterare upplever att det finns underlättande faktorer i organisationen som 

påverkar bedömningar i barnavårdsärenden. En del i en sådan studie kan vara att titta på hur 

socialsekreterares handlingsutrymme kan påverka bedömningar positivt.   
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Bilaga 1 
Information till deltagare i examensarbete 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som går vår sjätte termin på Örebro Universitet och ska under 

vårterminen skriva vårt examensarbete. Uppsatsen kommer att handla om socialsekreterares 

upplevelser av bedömningar i barnavårdsutredningar. Vårt intresse för detta ämne har sin 

grund i att vi upplever bedömningar som något komplext vilket kan påverkas av många olika 

faktorer, därav ser vi det som ett intressant område att undersöka. 

 

För att kunna undersöka socialsekreterares upplevelser av ämnet har vi valt ett kvalitativt 

tillvägagångssätt genom intervjuer. Därav behöver vi din hjälp och är därför mycket 

tacksamma för att du ställer upp i en intervju och på så sätt gör vårt examensarbete möjligt. 

Intervjun tar cirka en timme och spelas in på band. Den kommer utgå från din egen upplevelse 

som socialsekreterare. Vi vill att du beskriver ett eller flera ärenden där du upplevt att den 

egna organisationen och/eller begränsningar i den egna yrkesrollen har försvårat din 

bedömning av ärendet. Du kommer även få berätta vilka konsekvenser du upplever att dessa 

svårigheter fått för klienten i den slutliga bedömningen av ärendet. 

Vi kommer sedan att transkribera den inspelade intervjun. Dessa dokument samt inspelningen 

förstörs sedan efter att uppsatsen är färdigställd. 

 

 

Innan uppsatsen skickas till examinatorn kommer du att få ta del av den. 

 

 

Tack för din medverkan! Har du frågor så hör gärna av dig! 

 

 

 

Johanna Nyberg  Johanna Karlsson 

073-0866909    073-9780033 

ellenjohannanyberg@gmail.com   johanna.helena87@gmail.com 

 

 

Handledare: 

Bo Edvardsson 

bo.edvardsson@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Hur länge har du arbetat som socionom? 

 Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar? 

 Hur är arbetet kring barnavårdsutredningar organiserat på den här arbetsplatsen? 

 

Berättelsen 
Berätta om ett ärende där du upplever att den egna organisationen och/eller begränsningar i 

den egna yrkesrollen har försvårat bedömningen av ärendet! 

 

Berättelsen 

 

Vilka konsekvenser upplever du att svårigheterna fick för klienten i den slutliga bedömningen 

av ärendet? 

Om dessa svårigheter inte hade funnits, hade bedömningen då blivit annorlunda? 

 

Processfrågor att ha som stöd under intervjun 
Beskriv! 

Berätta! 

Hur? 

När? 

Vem? 

På vilket sätt? 

Har du något exempel? 

Kan Du beskriva närmare? 

Vad menar Du med X? 

 

 

Be att få återkomma per telefon om frågor dyker upp senare. 


