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Sammanfattning 

Socialsekreterare är en yrkeskategori som arbetar med komplicerade frågor som bland annat 

rör barn och ungdomars behov och välmående. Samtidigt arbetar socialsekreterare ofta i en 

pressad miljö. I denna studie problematiserar jag utredningsprocessen, då den av 

uppdragsgivaren ibland beskrivs som att antalet utredningar som inte leder till insats är många. 

Denna problematik valdes att studeras då det är ett intressant problem som bör belysas och 

diskuteras mer i dagens samhälle. I denna studie var syftet att undersöka faktorer som upplevs 

som möjliggörande eller hindrande i utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. För att 

besvara uppsatsens syfte användes följande frågeställningar: Hur ser utredningsprocessen ut i 

den aktuella kommunen? Vilka och hur många olika aktörer är inblandade i en 

utredningsprocess? Finns det möjliggörande och hindrande faktorer i socialsekreterarnas 

arbete kring utredningsprocessen? En kvalitativ metod användes i denna studie där 

dokumentanalys var utgångspunkten för materialinsamling med stöd av intervjuer, vilka 

transkriberades och analyserades. Tillsammans med tidigare forskning och det teoretiska 

ramverk som är grundat på professionsteorin med fokus på byråkratisk och professionell logik 

diskuteras resultatet. Detta resultat har belyst olika professioners rollers betydelse i en 

utredningsprocess. I studien framträder både möjliggörande och hindrande faktorer i 

socialsekreterarnas arbete kring utredningsprocessen, där de möjliggörande faktorerna är fler 

än de hindrande faktorerna.  

 

Nyckelord: Utredningsprocess, Möjliggörande faktorer, Hindrande faktorer, Socialsekreterare.  

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Social workers handle complicated cases affecting for instance children’s and adolescents´ 

needs and wellbeing. At the same time, social workers are often working in a pressured 

environment. The client is experiencing that many investigations are not leading to any actions 

and that it may be factors in the process that is hindering. In this study I analyse the investigation 

process. This problem was chosen to be studied as there is an interesting problem in society that 

is important to highlight. In this study, the aim was to investigate factors that are perceived as 

enabling or hindering to the investigation process for children and adolescents. To answer the 

purpose of this essay, the following questions were used: What does the investigation process 

look like in the municipality in question? Which and how many different actors are involved in 

an investigation process? Are there enabling and hindering factors in the work of the social 

worker in the investigation process? A qualitative method was used in this study where 

document analysis was the starting point for material collection. This was supported with 

interviews, which were transcribed and analyzed. Together with previous research and the 

theoretical framework based on professional theory as well as bureaucratic and professional 

logic, the results are discussed. The result highlights the importance of different professionals 

in an investigation process. The study shows both enabling and hindering factors in the work 

of social workers in the investigation process, where the enabling factors are more than the 

hindering factors. 

 

Keywords: Investigation, Enabling factors, Hindering factor, Social worker. 
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Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar. Även avgränsning och 

disposition presenteras i detta avsnitt. 

Från socialstyrelsens lägesrapport 2016 för individ- och familjeomsorgen (Johansson, Ågren & 

Wallo, 2016) framkommer det att läget i socialtjänsten är ansträngt när man talar om arbetet 

kring barn och ungdomar. Under år 2015 ökade antalet ensamkommande barn kraftigt vilket 

ledde till fler placeringar på boenden eller familjehem bland barn och ungdomar. I de 

kommuner där det anses mest ansträngt finns det svårigheter i att kunna utreda och följa upp 

beslut. Det finns även en risk för att barnens behov inte blir tillgodosedda på det sätt som de 

borde. Även handläggningen av anmälningar om oro för att barn och ungdomar riskerar att fara 

illa eller far illa berörs. Enligt samma lägesrapport syns en ökning bland antalet barn och 

ungdomar som är placerade enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(Riksdagen, 1990). Denna ökning består enbart av barn och unga som inte är ensamkommande 

barn (Johansson et al., 2016). 

SoL, socialtjänstlagen (Riksdagen, 2001), och LVU har inte kunnat definiera något 

samlingsbegrepp för barn som far illa, men de har kommit fram till att det handlar om två olika 

grupper av barn. Den första gruppen är de barn som far illa eller riskerar att göra det på grund 

av deras föräldrars handlingar eller deras brister av handlingar. Hit hör de barn som utsätts eller 

har utsatts för barnmisshandel, vanvård, sexuella övergrepp eller försummelse. Det är främst 

denna grupp av barn som förekommer i barnavårdsutredningar och som kan kopplas samman 

med det man kallar för social barnavård. Den sociala barnavården hanterar en av de grupper 

som är mest utsatta i det svenska välfärdssamhället. Denna grupp består av barn och ungdomar 

i samhällsvård (Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010). Den andra gruppen är de barn som på 

grund av sina egna handlingar utgör en fara för sig själv. Sådana handlingar kan exempelvis 

handla om att använda droger och alkohol, prostitution eller kriminalitet. Handlingarna kan 

bero på en omsorgssvikt från föräldrarna, men behöver inte göra det (Sundell & Egelund, 2001).  

Barn- och ungdomsvårdens kostnader utgör cirka 3,2 procent av de totala kostnaderna som 

Sveriges kommuner har. Under år 2014 var det 28 700 barn och ungdomar över 15 år i Sverige 

som hade insatser enligt SoL eller LVU. Samma år var det cirka 22 300 barn och ungdomar 

som någon gång under året hade varit placerade enligt SoL (Mårtensson, 2017). De som var 

placerade med vård enligt LVU var motsvarande cirka 7000 barn eller ungdomar. Det antal 

barn som omhändertogs enligt LVU med omedelbar verkan var cirka 2 600 stycken under år 

2014. Den vanligast förekommande placeringsformen detta år var, oavsett om insatsen 

beslutades enligt LVU eller SoL, familjehem. Ett familjehem, en stödfamilj eller en 

kontaktperson finns som ett extra stöd för ett barn eller en ungdom. De barn eller ungdomar 

som i störst omfattning behöver stöd i form av familjehem är främst barn i åldern 3–12 år 

(Mårtensson, 2017). Lägesrapporten från socialstyrelsen för individ- och familjeomsorgen visar 

också att inom samtliga åldersgrupper är det mindre antal flickor än pojkar som fått vård, 

skillnaden är som allra störst i åldersgruppen 18–20 år. I denna åldersgrupp var det totalt 8 610 

barn och ungdomar som fick vård under 2014 och utav dessa var 5658 pojkar (Johansson et al., 

2016).  
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Kostnad Per Brukare, KPB, är en metod som kommuner använder för att kunna göra 

kostnadsberäkningar av olika insatser. Det är också en metod som kommunerna använder sig 

av för att veta hur insatserna skall kunna knytas samman till den enskilde brukaren. Denna 

metod bygger på avidentifierade individdata och kommer från de olika verksamhetssystem som 

finns och används inom kommuner. KPB 2015 visar att Barn- och ungdomsförvaltningen i den 

valda kommunen avslutar många utredningar som inte följs av någon insats. Den aktuella 

kommunen har visat sig ha betydligt lägre insatsgrad än andra kommuner som är aktuella i den 

statistik som tagits fram i Ensolution (Johansson, 2007). Ensolution är en katalog som skickas 

ut varje år där det sammanställs statistik om KPB från de olika aktuella kommunerna. Den 

statistik som finns med i Ensolution används för att kunna bedöma hur den egna kommunen 

ligger till jämfört med andra kommuner angående frågor rörande exempelvis antalet 

utredningar som genomförs eller kostnader för olika processer (Johansson, 2016). Enligt den 

aktuella kommunen anses antalet utredningar som inte leder till någon insats som problematiskt 

då kommunen själva inte vet vad problematiken beror på. Utifrån detta funderar kommunen på 

om det finns någon form av problematik som kan belysas i utredningsprocessen. Om denna typ 

av problematik inte förbättras påverkar det hela kommunen på olika sätt. Det kan exempelvis 

handla om att kommunen kanske inte har tillräckligt med relevanta insatser att erbjuda barnet 

eller ungdomen i fråga. Det kan även vara så att det finns brister i kommunikationen mellan 

kommunen, föräldrarna eller vårdnadshavarna och barnet eller ungdomen i vad de olika 

insatserna innebär för dem som brukare (Johansson, et al., 2016).  

I dagens samhälle ställs det allt högre krav på kommuners socialtjänst då denna verksamhet 

skall bedrivas med ett effektivt resursutnyttjande och god kvalitet. Socialtjänsten är en 

verksamhet som alltid har genomgått och fortfarande genomgår stora förändringar i sina 

arbetsprocesser. Idag har samhället en åldrande befolkning, målgrupperna för personer med 

olika funktionsnedsättningar förändras, konkurrensersättning av verksamheter, i utbudet av 

insatser inom individ- och familjeomsorg finns det stora skillnader i kommunerna emellan samt 

att efterfrågan ökar snabbare än utbudet (Johansson, 2016). För att möta upp detta behov görs 

många omfattande och betydande insatser för att kunna utveckla de system som ger bättre 

information om kostnader, resultat och prestationer inom de olika kommunerna i Sverige. Ju 

högre precisionen är gällande de kostnadsmått som används samt i den verksamhetsstatistik 

som är aktuell, desto större och bättre förutsättningar finns för att de beslut som tas ska leda till 

en verksamhet som framstår som mer effektiv. Det gäller då att ha tillgång till en god 

beslutsinformation av hög kvalitet (Johansson, 2016). 

Det saknas idag en uppföljning som beskriver verksamheten ur ett medborgar- och 

brukarperspektiv inom många delar av socialtjänsten. Enligt Johansson (2016) är det inte av 

tradition att beräkna kostnaden för att utföra olika insatser som finns trots att vissa nyckeltal 

inom det ekonomiska har tagits fram. Det finns viss verksamhetsuppföljning som fokuserar på 

ett produktionsperspektiv och uppföljningen av olika organisatoriska delverksamheter samt 

enheter i den egna regin. Denna typ av uppföljning ger dock inte svar på frågor kring 

konsumtion och svarar inte på frågor som exempelvis; Vilka grupper kräver stora resurser? Vad 

kännetecknar de brukare som är mest kostnadskrävande? Hur ser utvecklingen ut för de 

inblandade individerna? Vilket resultat skapar de insatser som används? (Johansson, 2016).   
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Något som idag glöms bort är att om verksamheter som socialtjänsten ska kunna bedrivas med 

en så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att belysa de som arbetar och har sin yrkesutövning 

vid en verksamhet som socialförvaltningen. Att det inom en socialförvaltning anses att det är 

för få utredningar som leder till insats skulle kunna bero på de arbetsvillkor som de 

yrkesutövande har (Sundell & Egelund, 2001). Vid socialförvaltningen, i utredningsprocesser 

mer specifikt på barn och ungdomar, är det främst socionomer som arbetar med och genomför 

utredningar. Socionomerna har olika befattningar inom organisationen med olika 

arbetsuppgifter samt att de organisatoriskt är placerade på olika ställen, antingen inom olika 

förvaltningar eller också är de inhyrda som socionomkonsulter till ett utredningsuppdrag. De 

som är yrkesverksamma inom socialtjänsten kan anses ha en ansträngd arbetsmiljö genom att 

exempelvis samverka med många olika aktörer i ofta svåra utredningsprocesser (Sundell & 

Egelund, 2001). I denna uppsats kommer jag att studera de, inom socialtjänsten, 

yrkesverksammas arbete med utredningsprocesser gällande barn och ungdomar. Det jag vill ta 

reda på är faktorer som möjliggör utredningsprocessen och faktorer som hindrar den. Det 

sociologiska problemet handlar således om yrkesverksammas arbete inom socialtjänsten, med 

särskilt avseende på hindrande och möjliggörande faktorer i utredningsprocessen. Det praktiska 

problemet är att det genomförs många utredningar på barn och ungdomar som i den valda 

kommunen inte leder till någon insats för brukaren.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som upplevs som möjliggörande eller 

hindrande i utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. 

Frågeställningar 

• Hur ser utredningsprocessen ut i den aktuella kommunen? 

• Vilka och hur många olika aktörer är inblandade i en utredningsprocess? 

• Finns det möjliggörande och hindrande faktorer i socialsekreterarnas arbete kring 

utredningsprocessen? 

Disposition 

Nedan följer en beskrivning av tidigare forskning som handlar om att arbeta som 

gräsrotsbyråkrat samt vad barnavårdsutredningar är. Sedan följer ett avsnitt där de teoretiska 

utgångspunkterna förklaras, i detta fall professionsteori samt utifrån begreppen byråkratisk och 

professionell logik. Avsnittet efter det beskriver den valda metoden för studien. Här tas även 

reliabilitet, validitet, etik och metodkritik upp. I resultatdelen som följer metodavsnittet 

beskrivs det resultat som framkommit av empiriinsamlingen som gjorts via dokumentanalys 

och intervjuer. I det sista avsnittet förs en diskussion där de teoretiska utgångspunkterna knyts 

samman med empirin som samlats in till studien. I detta avsnitt skrivs även slutsatser och vidare 

forskning fram.   
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Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om arbetet som gräsrotsbyråkrat, hur familjer används 

som stöd och hjälp vid socialtjänsten samt forskning som gjorts kring sammanbrott bland 

ungdomar vid placeringar. 

Gräsrotsbyråkrati 

Lipskys (1980) definition av en gräsrotsbyråkrat är en person som är en offentligt anställd 

tjänsteman som har direktkontakt med medborgarna i samhället i sitt dagliga arbete, ansikte 

mot ansikte eller via telefon, samt är en person som har en betydande handlingsfrihet i 

utförandet av sina tilldelade arbetsuppgifter. Lipskys beskrivning kan kopplas samman med en 

person som arbetar med socialt arbete, som exempelvis en socialsekreterare. Koppling som 

finns är att en socialsekreterares arbete, precis som en gräsrotsbyråkrats, innebär direktkontakt 

med de personer som är aktuella i en socialsekreterares arbete. Det kan även ses en koppling på 

så vis att en socialsekreterare är en offentligt anställd tjänsteman. Den handlingsfrihet som 

Lipsky (1980) talar om som finns i utförandet av tjänstemannens arbetsuppgifter är viktig att 

betona enligt Lipsky (1980). Den handlingsfrihet som Lipsky talar om innebär att man inte kan 

räkna alla offentliga tjänstemän med klientkontakt som gräsrotsbyråkrater utan enbart dem vars 

handlingsutrymme innefattar möjligheten att kunna fatta beslut som påverkar den typ av hjälp 

som klienten erhåller. Det som Lipsky (1980) talar om här stämmer in på en socialsekreterares 

arbete då denne i sin yrkesutövning har möjlighet till att fatta beslut som påverkar den hjälp en 

klient erhåller. Det innebär även en möjlighet att göra egna bedömningar i ärendet, påverkan av 

arbetsinsatsens slutgiltiga utformning samt att ha möjlighet att kunna ta ställning till och kunna 

omdefiniera och ifrågasätta klientens problemformulering eller behov. De beslut som 

socialsekreteraren har möjlighet att besluta om har de även möjlighet till att kunna ta ställning 

till samt att kunna ifrågasätta klientens behov eller problemformulering. Gräsrotsbyråkratens 

handlingsfrihet är därför inte ovillkorlig. Lipsky (1980) anser även att det är en konflikt mellan 

organisationsstyrt och personligt beteende. Gräsrotsbyråkraten har ett tankesätt som är byggt 

på ”inneboende motsättningar” samt att denne innehar vissa resurser att sätta in för att kunna 

försvara sig mot organisationens krav på ett byråkratiskt beteende (Johansson, 2007). I vissa 

ärenden som socialsekreterare tar sig an kan problematiken vara av den art att det inte är möjligt 

att följa det byråkratiska beteende som organisationen strävar efter, utan då är det 

socialsekreterarens egna intuition och sunda förnuft som styr förslag och beslut (Johansson, 

2007).   

En gräsrotsbyråkrat har, som tidigare nämnts, direkta möten med klienter samtidigt som den 

har en beslutsbefogenhet. Mötet och relationen med klienterna är det som är viktigast i arbetet 

för en gräsrotsbyråkrat (Johansson, 2007). På det sätt som relationen och mötet med klienterna 

är viktigt i en gräsrotsbyråkrats arbete är den relationen och det mötet lika viktigt i en 

socialsekreterares arbete. Relationen mellan klienterna och gräsrotsbyråkraterna sker inte i 

något socialt vakuum, den bestäms och omges av den organisation som gräsrotsbyråkraten 

arbetar inom (Johansson, 2007). Klienterna ser sin situation ur sin egen synvinkel och vill ha 

det stöd och den hjälp som klienterna anser att deras individuella omständigheter kräver. 

Organisationen i sin tur kräver och förutsätter att klienterna inte behandlas som individer, alltså 

måste klienten anpassas till organisationen. Den amerikanske professorn Ralph Hummel anser 
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att denna byråkrati är en omformare eller transformator av relationer. Det handlar om att 

omstrukturera sociala relationer, främst relationen mellan byråkratin och dess klienter 

(Johansson, 2007). En socialsekreterare kan alltså kopplas till den beskrivning av en 

gräsrotsbyråkrat som Lipsky (1980) utfärdat. Detta då en socialsekreterare arbetar nära klienter 

samtidigt som det finns en lagstiftning som de i deras arbete måste följa. De arbetar även under 

en förvaltning och är skyldiga till att följa förvaltningens regler och förordningar samtidigt som 

de behöver ges utrymme åt sina egna bedömningar. Detta då förvaltningens förordningar och 

regler inte kan följas i alla ärenden och socialsekreterarens egna bedömningar och tankar blir 

därför viktiga i dessa ärenden. En gräsrotsbyråkrat befinner sig ständigt i en konflikt mellan att 

tillämpa de förordningar och regler som finns och att ta hänsyn till varje enskild klient, vilket 

ibland gör att det sunda förnuftet väger tyngre än förordningar och regler (Johansson, 2007). 

En yrkesgrupp som är aktuell inom socialt arbete är som tidigare nämnts socialsekreterare. En 

socialsekreterare har många olika roller, de är myndighetspersoner, de är tjänstemän, de är en 

del av en arbetsgrupp och de är en människa med ett eget privat liv utanför socialtjänsten. En 

bra socialsekreterare anses vara lyhörd för andra människors tankar, behov och känslor. Det är 

en egenskap som är en förutsättning och en tillgång för att kunna göra ett bra arbete som 

socialsekreterare i mötet med andra människor (Fridh & Norman, 2008). 

En gräsrotsbyråkrats arbetsplats, alltså inom en offentlig organisation, är inte en sluten enhet. 

Alla myndighetsorganisationer består av en hierarki där de olika skikten har olika funktioner 

och uppgifter i arbetet. De som har klientkontakt inom organisationen tillhör oftast hierarkins 

nedre skikt, alltså tillhör en socialsekreterare organisationens nedre skikt (Johansson, 2007). En 

gräsrotsbyråkrats arbete utmärks i allmänhet av att i kontakt med olika klienter på olika sätt 

göra individuella tillämpningar av generella direktiv och regler. Ibland stöter man på 

komplicerade situationer där det inte går att följa några formella instruktioner eller regler utan 

det som krävs i sådana situationer är improvisationsförmåga och sunt förnuft (Johansson, 2007). 

Familjer som hjälp och stöd 

Socialtjänsten använder sig av familjer och föräldraskap som en hjälpresurs då de beviljar insats 

om kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem. Detta är insatser som socialtjänsten värnar 

om och de känner ett stort behov av att kunna använda dessa inom den verksamhet som de 

befinner sig i (Mårtensson, 2017). Enligt tidigare forskning anses familjer vara något som 

används som hjälp och stöd i socialarbetares arbete med barn och ungdomar. Det stöd och den 

hjälp som familjer utgör i socialsekreterarnas arbete är att de gör det möjligt att kunna ge förslag 

om och bevilja insatsen om kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem. Hade inte familjer 

och olika former av föräldraskap ställt upp på att tilldelas rollen som kontaktfamilj, 

kontaktperson eller familjehem hade socialsekreterarnas arbete försvårats och en stor och viktig 

form av insats hade gått förlorad (Regnér & Johnsson, 2006). Man ser föräldraskap och familjer 

som stora viktiga resurser inom socialtjänsten för att kunna erbjuda en bra och trygg 

uppväxtmiljö till barn och unga som befinner sig i utsatta situationer. I vissa sammanhang ses 

föräldrars otillräckliga handlingar som orsaker till barns olika problem och därför har många 

familjeforskare svårt att se familjer, men framförallt föräldrar som en hjälpresurs till att 

förbättra barn och ungas situation och levnadsstandard. Många familjeforskare har även ansett 

att det är konstigt att familjer är bland de största resurserna inom socialt arbete med tanke på 
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det ökande antalet skilsmässor och enföräldersfamiljer. Enföräldersfamiljen är den familjeform 

som ökar allra mest i dagens samhälle. Dock förändrar denna ökning inte tilltron till att familjen 

är en stor hjälpresurs inom socialtjänsten (Regnér & Johnsson, 2006). 

Det som Regnér & Johnssons (2006) forskning även studerade kring var skillnader i livsvillkor 

mellan de som blir kontaktfamiljer och de familjer som tar del av denna typ av insats. Deras 

forskning visar att de skillnader som existerar finns i de olika familjernas livsvillkor inom tre 

områden vilka är ekonomiska förhållanden, sociala nätverk samt om föräldraskapet om barnen 

eller ungdomarna är delat eller ensamt. Det är inte enföräldersfamiljen som familjeform som 

skapar problem utan det är de livsvillkor och de socioekonomiska ramarna som finns inom 

enföräldersfamiljens familjeform. Det är tydligt att ekonomin utgör ett stort problem för de 

klientfamiljer som är aktuella i jämförelse med kontaktfamiljerna (Regnér & Johnsson, 2006). 

De skillnader som finns mellan klientfamiljer och kontaktfamiljer anses inte som något problem 

i socialsekreterarnas användning av familjer som hjälpresurs i sitt arbete. Trots att skillnader 

finns använder sig socialtjänsten av familjerna som hjälpresurs för att hjälpa barn och ungdomar 

i utsatta situationer till något som inte är som i deras ordinarie familjer, klientfamiljerna. Finns 

det då ingen skillnad mellan klientfamiljen och kontaktfamiljen ser inte heller barnet eller 

ungdomen någon skillnad i att ha kontakt med en kontaktfamilj eller stanna kvar i klientfamiljen 

utan kontakt med en kontaktfamilj (Regnér & Johnsson, 2006). Forskningen visar också att 

klientfamiljerna har ett mycket mindre nätverk än kontaktfamiljerna. Klientfamiljerna upplever 

det som positivt att barnen får vara en del av kontaktfamiljernas större nätverk, det blir en stor 

kontrast mot vardagslivet hemma för barnen och det är denna kontrast socialarbetarna är ute 

efter att nå när insatsen kontaktfamilj beviljas och används. Barnen och ungdomarna får lära 

sig tydliga regler och gränser när de är hos kontaktfamiljen, vilket är en skillnad mot hur det 

kan se ut i deras vanliga familjer, klientfamiljerna. Kontaktfamiljerna och en del socialarbetare 

anser att det är deras uppgift att lära föräldrarna från klientfamiljerna att få en fungerande 

gränssättning hemma för att barnen eller ungdomarnas situation och problematik skall förändras 

och bli till det bättre (Regnér & Johnsson, 2006).  

Kontaktfamilj är en insats som inte används i så hög grad idag, något som har ifrågasatts i denna 

forskning. En anledning till att denna insats inte används i så hög grad idag kan bero på den 

ekonomiska fråga då insatsen kontaktfamilj kan bli dyr för kommunen om insatsen behövs 

under en längre period för att barnet eller ungdomen skall få den hjälp eller det stöd denne 

behöver (Regnér & Johnsson, 2006). Enligt Regnér & Johnsson (2006) borde 

kontaktfamiljsinsatsen kunna erbjudas som stöd eller hjälp till i alla fall alla ensamstående 

föräldrar som finner sig ha ett behov av hjälp eller stöd genom en kontaktfamilj. De anser att 

när familjesystemet börjar svaja och de egna resurserna inte räcker till behövs det hjälp utifrån 

i form av en kontaktfamilj. Insatsens användning behöver eftertanke som framförallt är relaterat 

till de reproducerade familjeidealen och då framförallt i synen på enföräldersfamiljen som 

familjeform (Regnér & Johnsson, 2006). 

Sammanbrott vid tonårsplaceringar 

Trots att Regnér & Johnsson (2006) anser att kontakfamiljsinsatsen borde användas mer och 

till fler klientfamiljer gjordes det år 2002 en studie som handlade om sammanbrottsrisken hos 

ungdomar vid placering i kontaktfamilj eller på institution. I denna studie var 200 svenska 
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kommuner delaktiga (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westermark, 2002). Med sammanbrott 

avses det när vården avslutas oplanerat och plötsligt eller på ett sätt som visar att det inte är 

något som är planerat från socialtjänstens sida. Placeringar kan upphöra på grund av att det är 

något i vårdsituationen som inte fungerar och syftet med placeringen inte uppnås (Vinnerljung 

et al., 2002). Enligt denna studie har man delat in sammanbrott i tre olika grupper, vilka är 

följande; 

• När vårdmiljön avbryter vården mot det socialtjänsten vill. 

• När ungdomen vägrar stanna kvar i vårdmiljön vilket leder till att vårdmiljön upphör 

mot det socialtjänsten vill. 

• När det är socialtjänsten som avbryter placeringen på grund av ett visat missnöje 

gällande vårdmiljön (Vinnerljung et al., 2002).  

Förekomsten av sammanbrott i vårdmiljöer behöver inte bero på insatsens konsekvenser och 

effekter för barnet eller ungdomen eller dennes familj. Det kan vara så att det finns situationer 

där sammanbrott är den enda utvägen i en situation som till exempel om ett barn eller ungdom 

tas från en vårdmiljö eller själva väljer att lämna en vårdmiljö där de riskerar att fara illa eller 

far illa. Enligt Vinnerljung et al. (2002) är varje sammanbrott ett förlorat tillfälle för en positiv 

påverkan på den unges framtida liv. Detta visar tydligt att sammanbrott som uppkommer i 

samband med olika vårdmiljöer borde upphöra för att skapa en så trygg miljö som möjligt för 

det barn eller den ungdom som placeras i en vårdmiljö för att få den hjälp eller det stöd som 

denne behöver (Vinnerljung et al., 2002). Trots den risk som finns med att sammanbrott bland 

barn och ungdomar uppkommer i samband med en placering i en vårdmiljö anser 

socialsekreterarna att familjehem och andra institutioner är bra för barn och ungdomar som är 

i behov av att komma från sin familj och sitt hem för att kunna skapa en ny och tryggare miljö. 

Med en ny och tryggare miljö har barnet eller ungdomen möjlighet att börja om på ny kula och 

skapa ett liv utan den situation eller problematik som finns kring barnet eller ungdomen idag 

(Vinnerljung et al., 2002).  

En slutsats som kan dras av den tidigare forskning som valts är att arbetet som gräsrotsbyråkrat 

är en bra beskrivning av hur en socialsekreterares arbete ser ut. Det är ett arbete som präglas av 

möten med människor men där en beslutsbefogenhet spelar stor roll. Det är även ett arbete som 

styrs av lagar och regler (Johansson, 2007). Ytterligare en slutsats som kan dras är att familjer 

och föräldraskap anses som en stor hjälpresurs i en socialsekreterares arbete i form av 

kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem (Regnér & Johnsson, 2006). Dock anses det även 

att familjer och föräldraskap kan vara orsaken till att barn eller ungdomar drabbas av 

sammanbrott då de blir placerade i ett familjehem eller på en institution av något slag 

(Vinnerljung et al., 2002).   
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Kontextbeskrivning 
I denna uppsats studeras utredningsprocessen och det är därför relevant att beskriva vad en 

utredning består av för olika delar för att kunna ge en bild av olika arbetsuppgifter inom en 

utredningsprocess. I detta avsnitt förklaras vad en barnavårdsutredning är. 

Vad är en barnavårdsutredning? 

En utredning består av insamlande och sammanställande av den information som behövs för att 

kunna fatta ett beslut i ett ärende. Svårigheten här ligger i att veta vilken information som 

behövs samt att kunna sortera ut den information som kommer från allmänt tyckande, fördomar 

och värderingar. En annan sak som kan anses som en svårighet i en utredning är att som 

socialsekreterare veta vad som är sant i den information som samlas in. En utredning blir ett 

instrument som man använder sig av för att kunna ta reda på barnet eller ungdomens hjälpbehov 

(Fridh & Norman, 2008). Fridh & Norman (2008) anser att under utredningens gång finns det 

en god möjlighet till att skapa en relation till den aktuella familjen, vilket kan utgöra en grund 

att stå på i fortsatt stödarbete för familjen. Under en utredningsprocess skapas det ett förtroende 

och väcks förväntningar inom den aktuella familjen, ett förtroende som tar lång tid att skapa. 

Skulle dessa förväntningar och detta förtroende brytas av någon anledning tar det lång tid att 

bygga upp det igen och risken är att det aldrig kommer tillbaka (Fridh & Norman, 2008).  

Barnavårdsutredningar består av underlag för beslutsfattande angående barn och ungdomar för 

att kunna göra ett val mellan olika alternativ av hjälp- och stödverksamheter. Detta val är 

avgörande för att kunna göra det så bra som möjligt för barnet eller ungdomen som befinner sig 

i en svår utsatt situation (Sundell & Egelund, 2001). Barnavårdsutredningar görs utifrån en 

rationell process som består av fyra delar, vilka är följande: 

• Formulerande av en eller flera frågeställningar utifrån problematiken kring barnet eller 

ungdomen. 

• Insamling av relevant information. 

• Analys och värdering av den information som samlats in. 

• Ett logiskt beslut fattas utifrån den insamlade informationen (Sundell & Egelund, 2001). 

Trots att denna process bör tillämpas är det många utredningar som inte går till på detta sätt, 

vilket gör att irrelevant information samlas in och viktig relevant information glöms bort 

(Sundell & Egelund, 2001). I analysfasen blir den information som är känslomässig, ligger nära 

i tid och konkret övervärderad. Det är vanligt att den som utreder skapar arbetshypoteser tidigt 

i processen, exempelvis om vad problemet kan bero på eller hur det skall lösas. Det är i sin tur 

dessa hypoteser som styr vilken vidare information som skall samlas in till utredningen (Sundell 

& Egelund, 2001). I barnavårdsutredningar handlar det inte enbart om att komma fram till ett 

beslut, det krävs även att utrednings- och beslutsprocessen följer en viss gång. Alltså att 

utredningen dokumenteras och huvudsakligen att beslutet eller beslutsförslaget ges rationella 

motiv efter att information samlats in. Barnavårdsutredningar regleras av förordningar och 

regler, myndigheters egna anvisningar samt allmänna råd. Det viktigaste för en 

barnavårdsutredning är att följa SoL och förvaltningslagen (Sundell & Egelund, 2001).  
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Barnavårdsutredningar består oftast av flera sammankopplade delutredningar som alla går in i 

varandra. Sundell och Egelund (2001) har utgått från fem möjliga delutredningar för att visa 

och försöka förklara hur det kan se ut i en barnavårdsutredningsprocess. Detta förklaras och 

visas med hjälp av en figur som kommer att presenteras nedan efter förklaringar av de olika 

delutredningarna.  

Delutredning 1. Detta är den delutredning som sker först i en utredningsprocess och är den enda 

delutredning som förekommer vid samtliga aktualiseringar. Här handlar det främst om att kunna 

bedöma om det föreligger något eller några behov av en utredning enligt SoL. 

Delutredning 2. Här handlar det om barnet eller ungdomen och den situation den befinner sig i 

samt den problematik som är grundläggande för utredningen. Man talar om huruvida barnet 

eller ungdomen far illa och om det finns någon sannolikhet för att barnet eller ungdomen i 

framtiden kommer att fortsätta fara illa. Detta såvida samhället inte ingriper med något skydd 

eller stöd. 

Delutredning 3. Om föregående delutredning kommit fram till att barnet eller ungdomen som 

är aktuell i ärendet riskerar att fara illa i framtiden avser denna delutredning frågan om vilken 

insats det är som anses som mest lämplig för barnet eller ungdomens problematik (Sundell & 

Egelund, 2001).  

Delutredning 4. Denna delutredning har direkt anknytning till delutredning tre och handlar om 

att utse ett lämpligt familjehem åt barnet eller ungdomen i fråga. Det vill säga att det görs en så 

kallad familjehemsutredning, eller att man finner en lämplig behandlingsinstitution åt barnet 

eller ungdomen. 

Delutredning 5. Under denna delutredning berör man frågan kring när stödet som getts till 

föräldrar och barnet eller ungdomen kan avslutas då det inte längre finns ett behov av stödet i 

form av den beviljade insatsen. 

 

I figuren på följande sida ser vi en förenklad beskrivning av hur den formella utrednings- och 

beslutsgången fungerar (Sundell & Egelund, 2001). 
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Kontentan av denna kontextbeskrivning och figuren ovan är att för läsaren ge en bredare inblick 

i hur en barnavårdsutredning går till från början till slut samt att se vilka aspekter som skall tas 

i beaktande när en utredning görs (Sundell & Egelund, 2001). Om beskrivningen i figuren ovan 

följs skall det inte kunna bli eller finnas några fel i en utredning och dess process. En del av 

frågorna i figuren kan vara svåra att finna svar på och kan därför leda till att fel beslut fattas, 

vilket i sin tur leder till att den person ärendet gäller inte får den hjälp eller det stöd som denne 

egentligen är i behov av (Sundell & Egelund, 2002).     

  

Figur 1. Beskrivning av den formella utrednings- och beslutsgången (Sundell & Egelund, 2001) 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teori och de begrepp som knyter an till den studerade 

problematiken som tillsammans med det insamlade materialet från dokumentanalysen och 

intervjuerna ligger till grund för att studiens syfte och frågeställningar skall kunna besvaras.  

Professionsteori 

Professionsteorin ger redskap för att kunna studera den abstrakta kunskapens roll i det 

professionella arbetslivet utifrån ett perspektiv på makt och professionella intressen där 

kunskapens symboliska funktioner synliggörs. Ett tema som är genomgående i en 

professionsteori är att relationen mellan profession, möjligheter och abstrakt kunskap skall 

kunna tillämpas i yrkespraktiken (Sundin, 2003). Professionsteorin har som uppgift att studera 

yrkesgruppers strategier för att kunna upprätthålla sin dominans i deras ”professionella 

projekt”. Utifrån ett sådant perspektiv strävar olika yrkesgrupper efter att kunna uppnå monopol 

för sin verksamhet där olika strategier för stängning ses som redskap för yrkesgrupperna för att 

kunna uppnå monopol (Sundin, 2003). 

Den nyare professionsforskningen studerar även relationen mellan över- och underordning i 

arbetet. Denna professionsforskning har som uppgift att studera olika yrkesgruppers strategier 

till att upprätthålla sin dominans mot andra yrkesgruppers och på så sätt kunna göra motstånd 

mot deras dominans. Det man främst vill studera här är kunskapens roll i samband med 

professionell problemlösning. Detta samband innebär att ju mer välutvecklat ett 

kunskapssystem är desto bättre möjligheter för professionell problemlösning. Ju bättre den 

professionella problemlösningen är desto mer makt och status har professionen i samhället. 

Relationen mellan kunskap och makt visar här att den som har makt även har större möjligheter 

till att kunna hävda sitt kunskapsanspråk (Sundin, 2003). Med den typ av delegation som finns 

i socialsekreterarens yrke om vad de får och inte får göra visar på att deras kunskap inte används 

fullt ut då deras förslag och beslut måste gå via en teamledare för att det skall träda i kraft eller 

avslås, vilket gör att en del av självständigheten i yrkesutövningen går förlorad i 

socialsekreterarens arbete (Sundin, 2003).   

I professionsutbildningar där mycket av undervisningen handlar om arbetet kring 

barnavårdsutredningar idag spelar datorbaserade simuleringar en större roll men har trots detta 

inte använts inom socialarbetarutbildningar. Detta kan anses som motsägelsefullt då det sociala 

arbetets internationella utbildningshistoria är nära förknippat med fallstudier av olika slag. 

SIM-CHILD är ett projekt där man försöker utveckla en sorts simulering i ett utmanande 

verksamhetsområde för professionellt socialt arbete. Ett problem som är centralt i detta 

utvecklingsarbete handlar om att försöka förena ställda krav på reell och formell autencitet 

(Borell & Egonsdotter, 2012).  

Byråkratisk och professionell logik 

Begreppet byråkrati förknippas ofta med en organisation som är starkt kontrollerad och som är 

utarbetad under en hierarkisk struktur. Fokus inom en byråkratisk logik ligger på arbetssättet 

och dess principer och inte på strukturella organisationsbyråkratin. De som är agerande inom 

en byråkratisk logik är för sina kvalifikationer handplockade till att genomföra en viss uppgift 

så effektivt som möjligt. Det är personalavdelningen som utser dessa individer och som 



18 
 

kontrollerar att upprättade standarder och regler tillämpas som de ska. Den byråkratiska logiken 

fokuserar alltså på vilka arbetsuppgifter som finns, vem som ska utföra dem och även vem som 

ska tilldelas kontrollen över uppgifterna (Freidsson, 2001). Detta beskriver socialsekreterarnas 

och teamledarnas roller i en utredningsprocess där socialsekreteraren genomför den största 

delen av arbetet som teamledaren sen beviljar eller avslår. De individer och det arbete de gör 

som ingår i en byråkratisk logik kontrolleras av ett regelverk som är tydligt formulerat och som 

skall försäkra pålitliga och standardiserade produkter till en så låg kostnad som möjligt 

(Freidson, 2001).  

Inom en byråkratisk logik finns oftast en hierarki och ju högre upp i hierarkin man befinner sig 

desto mer auktoritet utövar man på olika sätt gentemot de som befinner sig längre ner i 

hierarkin. En teamledare befinner sig högre upp i hierarkin än vad socialsekreteraren gör och 

utövar mer auktoritet än en socialsekreterare (Freidson, 2001). Att flytta kompetens inom 

organisationen försvåras då den enskilde individen besitter den kunskap som krävs för 

individens tilldelade arbete. På så vis är det svårare för individen att ”göra karriär” inom en 

byråkratisk logik. Arbetets huvudsakliga syfte är att skapa en god levnadsstandard, ha en 

sysselsättning, värdesätta de regelverk som tydligt ställs upp kring arbetsuppgifterna och 

framförallt visa ett ansvar för sin roll i arbetet. Detta är viktigt då det är enkelt att, i ett arbete 

som detta, bli ersatt av någon annan (Freidson, 2001).  

Inom en professionell logik låter man individer med en specifik kunskap själva ansvara för att 

kontrollera, planera och styra sitt arbete, vilket till viss del socialsekreterarna gör fram tills det 

att en insats skall beviljas och fattas ett beslut om. Genom att tillämpa sin fackkunskap kan 

individen lära sig att finna nya lösningar på uppkomna problem. En sådan individ lär sig även 

vilka olika förväntningar det är som ställs på yrkesrollen och utifrån det hur individen bör agera. 

Begreppet profession får i denna definition en roll som ägare av marknadens monopol, dels 

kunskapsmässigt men även som yrkesutövare. De som är yrkesverksamma anses som 

specialiserade och har då mer kunskap inom ett specifikt område än andra (Freidson, 2001).   

Att utöva en profession innebär att en individ genomgått både praktik och utbildning och 

därigenom fått erfarenheter som skapar ett förtroende jämfört med en person som har 

erfarenheter men som saknar teoretisk kunskap. Om individen inte har både praktisk och 

teoretisk kunskap kan denne inte tillhöra en profession. Inom den professionella logiken är tillit 

och förtroende viktiga faktorer (Friedson, 2001). Drivkraften i en professionell logik är främst 

att nå tillfredsställelse och med hjälp av sin expertis lösa problem samt att uppnå personlig 

vinning och goda levnadsstandarder (Freidson, 2001).  

När man talar om byråkratisk och professionell logik skall man även ta marknadens logik i 

beaktande. I marknadens logik är syftet att möta kundernas, i detta fall klienternas, förväntade 

behov samt att göra ekonomisk vinst. Centrala begrepp inom denna logik är kund, vinst, 

ansvarighet, konkurrens, management och effektivitet. Alla tre logiker grundar sig på olika 

värden, vilket innebär olika sätt att se på hur arbete ska utföras, planeras och följas upp. Detta 

medför även att de olika logikerna har olika tankar om vad som är mest viktigt och hur detta på 

bästa sätt kan uppnås (Lundström & Parding, 2011). Dessa tre logiker används här för att 



19 
 

synliggöra och analysera effekter av olika sätt att organisera och styra arbetet i en 

utredningsprocess.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod, genomförande, analysprocess, reliabilitet och validitet, de 

etiska överväganden som tagits i beaktande i studien samt metodkritik. 

Val av metod 

Till denna uppsats har det använts en kvalitativ metod. Syftet med en kvalitativ metod är att 

som forskare kunna tillgodose sig en djupare kunskap gentemot vad som ges av en kvantitativ 

metod. Med en kvalitativ metod innebär det att tolka och analysera de svar som framkommer 

av det material som samlats in (Patel & Davidsson, 2011). När man utgår från en kvalitativ 

metod innebär det att studera människors tolkningar och uppfattningar av den omgivande 

verkligheten. En kvalitativ metod utgår ofta från ett induktivt förhållningssätt på förhållandet 

mellan praktik och teori, vilket innebär att undersökningen är teorigenererande (Bryman, 2011). 

Detta har tillämpats i denna studie då intervjufrågor och teman skapats utifrån syftet med 

studien och de frågeställningar som ställts samt att studien inte är teoriprövande. 

För att insamla information har det använts två olika datainsamlingsnivåer, vilka är 

dokumentanalys och intervjuer. Till dokumentanalysen har totalt 68 utredningar tillhandahållits 

varav 47 som inte lett till någon insats och 21 som lett till insats. De utredningar som använts i 

dokumentanalysen är gjorda i Lex Sarah som är kommunens databaserade program där 

utredningarna dokumenterats. Dokument är i huvudsak skriftliga källor och är vanligtvis 

framtagna för andra ändamål än som forskningsmaterial och kan ur forskningssynpunkt anses 

som ofullständiga. Dokument utgör oftast en ”rik” och ”färdig” informationskälla och kan 

ibland vara det enda sättet att studera en viss problematik, till exempel när problematiken 

innefattar nära relationer som kan vara svåra att observera eller där de inblandade parterna inte 

vill diskutera frågeställningen (Merrian, 1994). I de flesta fall anses dokument av olika slag 

som skriftliga källor som används i en fallundersökning. Dokument skall användas när de ger 

mer eller bättre information till en lägre kostnad än andra metoder (Merriam, 1994). 

Dokumenten lästes igenom och analyserades med hjälp av frågor som ställdes till dokumenten, 

vilka var följande; 

• Vilken ålder har barnet eller ungdomen i fråga? 

• Vilken är problematiken som gör att utredningen har startats? 

• Vilka aktörer är inblandade i utredningsprocessen och hur många olika aktörer 

medverkar i en utredning? 

• Vad har de olika aktörerna för uppgift i en utredningsprocess? 

• Vilken typ av insats bedöms vara bäst? 

• Vilken typ av insats används oftast? 

• Vem fattar beslut om insatsen? 

• Vem genomför insatsen? 

• Vem har huvudansvaret för utredningen från början till slut? 

• Hur ser tidsåtkomsten ut för en utredning? Är det samma på alla eller skiljer det sig åt 

från utredning till utredning? 

• Är Handläggaren en socialsekreterare eller socionomkonsult? 
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Dessa frågor återfinns även i mallen för utredningsanalysen (se Bilaga 1). Dokumenten i form 

av utredningar användes i den utsträckning som de ansågs ge svar på och belyste studiens 

frågeställningar (Repstad, 1999). 

För att samla in ytterligare material och information genomfördes två intervjuer med personer 

som är verksamma inom förvaltningen och arbetar med att genomföra utredningar i sitt 

vardagliga arbete. Detta gjordes för att få en bild av hur de som är verksamma inom 

förvaltningen ser på arbetet i en utredningsprocess. Intervjuer valdes även på grund av att dessa 

bygger på svar på frågor angående individers attityder, inställningar samt hur de ställda frågorna 

upplevs av informanterna (Bryman, 2011). Intervjuer valdes som en del i metoden för att kunna 

få en personlig och lite djupare kontakt med informanterna samt att få ett ansikte på dem och 

se dem i deras position på arbetet (Krag Jacobsen, 2011). Informanterna som valdes ansågs som 

lämpliga då de är insatta i ämnet och arbetar med denna problematik till vardags och har därför 

erfarenheter och tankar kring en utredningsprocess (Nyberg & Tidström, 2012). Den 

intervjumetod som användes innebar att ett samtal mellan intervjuaren och informanten ägde 

rum där intervjufrågor användes som en utgångspunkt för samtalet (Patel & Davidsson, 2011). 

Under intervjuernas gång uppkom följdfrågor där svaren bidrog med information som ansågs 

som viktig för studien. 

Urval 

Det urval som gjorts till denna studie är till en kommun i Sverige med ytterligare ett urval på 

utredningar som genomfördes sista kvartalet 2015, från september till december. Det gjordes 

ytterligare ett urval till barn och ungdomar som är födda åren 2005–2008. Detta resulterade 

sedan i ett antal utredningar, totalt 68 utredningar varav 47 stycken som inte lett till insats samt 

21 stycken som lett till insats. Urvalet till intervjuerna var två personer som var verksamma 

inom socialförvaltningen och var insatta i arbetet kring utredningsprocessen. Detta urval var ett 

subjektivt urval, vilket menas med att jag sen innan hade en viss kännedom om informanternas 

befattningar inom den aktuella förvaltningen (Denscombe, 2009).  

Genomförande 

Till en början valdes vilket ämne som skulle studeras samt vilken metod som ansågs lämplig 

att använda till studien. Det gjordes sedan en fördjupning kring den studerade problematiken 

samt en fördjupning i teori och tidigare forskning som ansågs relevant till studien. För att få en 

förförståelse för studiens problematik och en klients upplevelse av socialsekreterares arbete 

gjordes det en intervju via telefon med en person som har egna upplevelser och erfarenheter av 

att få hjälp eller stöd genom en utredningsprocess under socialförvaltningen. Det valdes att göra 

en telefonintervju då det geografiska avståndet mellan intervjuare och informant var för stort 

för att kunna genomföra en direkt intervju ansikte mot ansikte. Även till denna intervju 

utformades det en intervjuguide med frågor rörande informantens upplevelse av Socialtjänsten 

(se Bilaga 4). Informationsbrevet fick informanten muntligt uppläst för sig innan intervjun 

startade (Bryman, 2011). Informanten valde själv att vara en del av studien. Denna intervju 

utgör dock inte en del av den empiri som i denna studie analyserats. Efter denna fördjupning 

gjorts togs dokument, i form av utredningar, fram och det gjordes även en mall med frågor som 

skulle bli behjälpliga vid dokumentanalysen (se Bilaga 1). Dokumenten lästes igenom och 

analyserades för att leta efter återkommande begrepp och relevant information för studien. 



22 
 

Sedan togs det kontakt med möjliga informanter. När de valda informanterna bekräftat sin 

medverkan skapades informationsbrev (se Bilaga 2) och intervjuguide (se Bilaga 3). 

Informationsbrevet delades ut till informanterna innan intervjuns start och intervjuguiden 

skickades till handledare för godkännande för att sedan användas som en grund till intervjuerna 

(Bryman, 2011). Under intervjuernas gång uppkom följdfrågor där svaren bidrog med 

information som ansågs som viktiga för studien. Intervjuerna spelades in för att inte gå miste 

om någon viktig information i informanternas svar samt för att kunna få transkriberingarna och 

resultatet ordagrant efter deras svar. Båda intervjuerna utfördes på informanternas respektive 

kontor efter deras önskemål, vilket kan ha bidragit till att de kände sig avslappnade och 

bekväma i situationen (Bryman, 2011). Intervjuerna tog cirka 60 minuter vardera. Under hela 

arbetets gång har handledare funnits till hands vilket har hjälpt mig att komma vidare och få 

svar på de funderingar som funnits under studiens gång.    

Analysprocess 

Dokumenten lästes igenom en och en för att försöka hitta svar på frågorna som ställdes, sedan 

sammanställdes allt material för att få en tydligare bild och för att se ett mönster av vad som 

framkom av dokumenten. Sammanställningen av dokumenten kodades och de koder som 

framgick av analysen var följande sex; anmälan eller ansökan, olika aktörer, barnet eller 

ungdomens problematik, möjligheter, hinder socialsekreterare eller socionomkonsult. När 

intervjuerna hade transkriberats kodades även dessa och de koder som framgick här var följande 

fyra; anmälan eller ansökan, olika aktörer, möjligheter och hinder. De koder som framgick av 

dokumentanalysen och av intervjuerna ledde sedan till att teman skapades som senare låg till 

grund för strukturering och presentation av resultat (Kvale, 1997). Dessa teman var följande 

tre; Utredningsprocessen och inblandade aktörer, Möjliggörande faktorer i 

utredningsprocessen samt Hindrande faktorer i utredningsprocessen.  

Reliabilitet och validitet 

För att visa om studien kan anses som giltig över en längre tid eller om den endast är aktuell 

under en period används begreppet reliabilitet. Det används även för att se hur olika mätningar 

har utförts och för att se studiens tillförlitlighet (Miles & Huberman, 1994). Resultatet av en 

kvalitativ studie påverkas av den kontext man befinner sig i, vilket gör att det kan vara svårt för 

någon annan att göra om studien och få samma resultat och för att bevisa hög reliabilitet är detta 

en förutsättning (Kvale, 1997). Som Kvale (1997) säger kan det vara svårt att genomföra denna 

studie igen och få samma resultat då studien är genomförd i en specifik kommun i Sverige samt 

att informanterna enbart valts ut till denna studie. 

 

Validitet innebär att man undersöker det som är tänkt att undersökas för att kunna få svara på 

de forskningsfrågor som tidigare ställts i studien. För att undersöka forskningsfrågorna var det 

en förutsättning att intervjuguiden som användes till intervjuerna var kopplad och strukturerad 

efter syftet med studien. För att ytterligare stärka validiteten försökte jag hålla mig objektiv 

genom studiens gång och inte lägga in personliga åsikter och värderingar, något som kan 

upplevas svårt då jag befinner mig i samma verklighet som studien och många egna tankar och 

funderingar kan lätt uppkomma under studiens gång (Miles & Huberman, 1994). 
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Etik 

Etik innebär regler för mänskligt bemötande och samagerande. I ett etiskt acceptabelt 

förhållningssätt finns respekt för andra människor enbart i de egenskaper som en människa 

besitter. Detta förhållningssätt innehåller insikter om att den egna världsbilden inte är den enda 

sanna världsbilden samt en övertygelse om att det en människa gör inte är detsamma som vad 

en människa är (Fridh & Norman, 2008). Fridh & Norman (2008) talar om hur sättet man som 

människa förhåller sig till andra människor har stor betydelse i det direkta mötet med de 

personer som är inblandade och berörs av ett och samma arbete. När det handlar om utredningar 

gäller det att låta den som är klient i ärendet som utredningen handlar om att bibehålla sin 

integritet så långt det är möjligt samt att inte överträda varken yttre eller inre gränser. Att 

undvika att kränka någon är samma sak som att visa respekt (Fridh & Norman, 2008). 

De etiska principer som gäller för svensk forskning är följande fyra: 

Informationskravet – Som forskare skall man informera de berörda individerna om 

undersökningens aktuella syfte. Informanterna skall bli informerade om att deras delaktighet är 

frivillig och att de har rätt till att avsluta sin medverkan när helst de vill. 

Samtyckeskravet – Informanterna har rätten att själva bestämma över sin medverkan till 

undersökningen.  

Konfidentialitetskravet – De uppgifter som framkommer om samtliga informanter i 

undersökningen skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter skall 

förvaras så att ingen utomstående kan komma åt de på något sätt.  

Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in från och om informanterna får endast användas 

som forskningsändamål till studien och raderas när studien är genomförd (Bryman, 2011). De 

grundläggande etiska frågorna som har tagits i beaktande i denna studie rör integritet, 

frivillighet, anonymitet och konfidentialitet för de individer som varit inblandade i studien. De 

har tagits i beaktande på så vis att de som medverkat i studien har haft möjlighet att avsluta sitt 

deltagande när de helst önskar, de har själva bestämt att vara med i studien samt att de har blivit 

informerade om att deras personuppgifter och liknande inte kommer att nås av någon annan 

utomstående person. De har även blivit garanterade att informationen som de ger kommer att 

raderas när studien nått sitt slut. 

Metodkritik 

I en kvalitativ undersökning fångas informanternas tankar, inställningar, värderingar och 

reflektioner kring forskningsfrågorna. De forskare som använder sig av en kvalitativ ansats 

lägger stor vikt vid de relationer som skapas mellan forskaren själv och informanterna samt det 

som anses som relevant för studien (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden 

kritiseras många gånger för att den anses vara alltför ensidig. Den kritiseras även för att 

intervjufrågorna anses grunda sig, till stor del, på det som forskarna själva är intresserade av att 

få ut av informanternas svar och inte det som litteraturen säger (Bryman, 2011). Enligt Bryman 

(2011) anses den kvalitativa forskningen innefatta både för- och nackdelar. Ett exempel på detta 

är att det resultat som presenteras och som framkommit i en kvalitativ studie är enbart 

representativt för de informanter som medverkat och inte hur det ser ut allmänt i samhället. 

Det material som framkommer ur intervjuerna påverkas av forskarens personliga identitet. 

Ålder, kön och etniskt ursprung är något som påverkar hur mycket information informanterna 
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är villiga att ge samt hur ärliga de är i sina svar. Forskarens identitet får specifik betydelse och 

påverkas av frågor som kan uppfattas som känsliga eller personliga för informanten 

(Denscombe, 2009). Det som framkom under intervjuerna var skillnaden gällande 

utbildningsmässiga kvalifikationer och professionell sakkunskap. Detta kan ha påverkat 

relationerna i en mer negativ riktning som i sin tur kan ha haft en inverkan på vilka svar som 

gavs och trovärdigheten i dessa (Denscombe, 2009). Ytterligare en nackdel som upptäcktes 

under studiens gång var att en del av intervjufrågorna var irrelevanta för uppsatsens syfte. Detta 

berodde förmodligen på att när intervjuguiden skapades influerades frågorna mer av personliga 

intressen än av litteraturen (Bryman, 2011).  
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Resultat 

Detta avsnitt börjar med en presentation av de informanter som ställde upp till denna studie. 

Sedan kommer de teman som framkommit genom analys av det insamlade materialet att 

redovisas. 

Presentation av informanter 

De personer som ställde upp som informanter till studien var båda kvinnor i olika åldrar som 

var verksamma inom samma organisation med samma befattningar och liknande 

grundläggande utbildning. De hade varit verksamma inom organisationen olika länge. Jag har 

valt att nämna informanterna från intervjuerna vid deras befattningar, alltså Socialsekreterare, 

detta för att informanterna skall behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). 

Ingen utomstående kommer få reda på någon information som kan göra att informanten blir 

igenkänd (Trost, 1997). Vid citering av informanterna har jag valt att revidera citaten från 

talspråk till skriftspråk för att läsningen skall underlättas, innehållsmässigt säger citaten ändå 

det samma (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Utredningsprocessen och inblandade aktörer 

Genom dokumentanalysens svar på de ställda frågorna samt av informanternas svar framgick 

det att en utredningsprocess görs på olika sätt beroende på om ärendet inkommer genom en 

anmälan eller en ansökan. Men den struktur som i flesta fall följs är följande; det inkommer en 

anmälan eller en ansökan som man tittar på och som man sedan gör en förhandsbedömning av. 

Kommer det in en ansökan startas det alltid en utredning men är det en anmälan som kommer 

in är det inte alltid att en utredning startas. Detta kan bero på att underlaget för anmälan är för 

vagt och det beslutas då om att en utredning inte är nödvändig i det ärendet. Skulle anmälan 

däremot handla om våld startas det alltid en utredning. När det är bestämt om en utredning skall 

inledas kontaktas föräldrar eller vårdnadshavare samt barnet eller ungdomen som utredningen 

gäller. Efter att de har kontaktats tar man kontakt med olika aktörer för att få information om 

barnets eller ungdomens välmående och hur situationen kring barnet eller ungdomen ser ut. De 

som blir inblandade i en utredning kan vara många olika aktörer, vilka presenteras senare i detta 

avsnitt. När information samlats in och analyserats lägger handläggaren fram förslag till den 

insats som verkar mest effektiv för just detta barnets eller denna ungdomens behov av stöd och 

hjälp. När utredningen sedan är färdigskriven av handläggaren som har samlat in uppgifter, 

sammanställt och skrivit en bedömning och analys skickar denna vidare utredningen till 

teamledaren som läser igenom, kommenterar och antingen beviljar eller avslår den föreslagna 

insatsen. En utredningsprocess pågår i högst fyra månader och det är först efter dessa månader 

som det beslutas om det ska leda till insats eller om det ska avslutas utan insats. En av 

socialsekreterarna sa följande om tidsomfattningen i en utredning: 

 

”En utredning och dess process pågår som högst i fyra månader och det är inte 

förrän efter dessa fyra månader som man beslutar om en insats.” 

 

En av socialsekreterarna talade om en av utredningarna och använde denna som ett exempel på 

hur det fungerar när någon gör en ansökan. I den utredningen hade det kommit en ansökan om 

kontaktfamilj till ett barn. Det startades en utredning och därefter kallade man till möte med 
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föräldrarna eller vårdnadshavarna samt med barnet i fråga. Barnen och ungdomarna skall alltid 

höras i ett ärende då deras åsikter skall tas i beaktande innan ett beslut fattas. Det kan vara så 

att Socialtjänsten anser att kontaktfamilj är det som är bäst men barnet eller ungdomen säger 

själv att han eller hon inte kommer ta del av den insatsen. Om så är fallet måste 

socialsekreteraren tillsammans med föräldrarna eller vårdnadshavarna fundera över om 

kontaktfamilj är den insats som är bäst eller om någon annan insats bör testas istället. När det 

handlar om kontaktfamilj som insats spelar barnets eller ungdomens ålder stor roll, ju äldre 

barnen är ju mer har de att säga till om. En av socialsekreterarna uttryckte sig såhär angående 

detta: 

”Barnens ålder och mognad spelar stor roll för vilket beslut man tar i just en 

sådan fråga som kontaktfamilj. Är det en treåring eller en fyraåring så lyssnar 

man på de också men de har inte den åldern och den mognaden att förstå vad en 

kontaktfamilj innebär även om man skulle förklara det.” 

När det är en anmälan som kommer in så kan den komma in från många olika håll. Det kan 

vara från skola, sjukvård, grannar, anonymt, m.fl. Samma socialsekreterare som ovan berättade 

om en utredning som ett exempel på om en anmälan kommer in. I denna utredning var det en 

anmälan från en som ringde in anonymt, vilken sa att det var skrik i en lägenhet. Då kontaktades 

vårdnadshavarna där man berättade att det hade kommit in en anmälan om att det hörts skrik 

från lägenheten. Sedan träffade man och pratade med dem samt att man pratade med barnet 

som ärendet gällde. Då gjorde man en så kallad förhandsbedömning där det framgick att barnen 

bråkade med varandra och att det var lyhört i lägenhetshuset, vilket var anledning till att 

grannarna kunde höra skrik. Detta gjorde att man beslutade att inte starta någon utredning på 

de uppgifter som framkom genom förhandsbedömningen. Dock får inte socialsekreterarna 

besluta om att inte inleda utredning, det har de inte delegation till att göra. De får enbart besluta 

om några få insatser samt om att inleda utredning. Den som har delegation till att besluta om 

att inte inleda utredning är teamledaren. Teamledaren har även delegation till att avsluta en 

utredning, vilket en socialsekreterare inte har. En av socialsekreterarna uttalade sig såhär om 

detta: 

”Det är teamledaren som har delegation till att göra det. Jag får besluta om att 

inleda utredning, jag får inte besluta om att inte inleda utredning och jag får inte 

besluta om att avsluta en utredning. Utan det är teamledaren som har delegation 

till att göra det.”  

Vilka aktörer är då inblandade i en utredningsprocess från början till slut? Det är alltid en 

handläggare, som i grunden är socialsekreterare, och ibland kan det även vara en 

medhandläggare som är nyexaminerad socionom och skall skolas in. Det kan också vara så att 

i vissa fall behöver man vara två handläggare och då tar man in en som får benämningen 

medhandläggare. Sen är alltid barnet eller ungdomen och dennes vårdnadshavare eller föräldrar 

med under processens gång. I de flesta utredningar är där oftast någon form av kontakt med 

förskola eller skola för de barn och ungdomar som går i förskola eller skola. Det kan även vara 

att sjukvården är inkopplad, olika personer inom polisen, Barnavårdscentralen (BVC), Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) och folktandvården. Även kriminalvården är inblandade ibland 

då det finns behov av handräckning vid omhändertagande av ett barn eller en ungdom och då 
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är de alltid minst tre personer som åker ut för att hjälpa till med handräckningen. Det som de 

olika aktörerna har som uppgift i utredningsprocessen är att ge information om det aktuella 

barnet eller ungdomen i ärendet. Det är alltid en teamledare som är involverad i varje utredning. 

Det är denna som har ansvaret för beslut och beviljande av insatser samt ett ansvar för 

socialsekreterarna, medan det är ”huvudhandläggaren” som har det övergripande ansvaret för 

utredningen och dess process samt att driva och föra arbetet framåt. Utredningen är ingen färdig 

produkt förrän teamledaren har läst igenom och gett sitt godkännande till den. Det förekommer 

även i ganska hög grad i den aktuella kommunen att socionomkonsulter hyrs in för att utföra 

samma arbete som socialsekreterarna gör på grund av personalbrist i den aktuella kommunen. 

Antalet aktörer som är inblandade i utredningar varierar från utredning till utredning men 

vårdnadshavare eller föräldrar och barnet eller ungdomen är alltid med. En av 

socialsekreterarna uttryckte sig följande: 

”Alltså det är ju dels barnet och vårdnadshavare och sen är det ju oftast skola 

eller förskola. Ibland BUP, ibland polis, ibland annan sjukvård. Men det brukar 

oftast vara mer än bara vårdnadshavare och barnet eller ungdomen. Någon mer 

i alla fall. Det är olika från utredning till utredning, men föräldrar eller 

vårdnadshavare och barnet eller ungdomen är alltid med.” 

Möjliggörande faktorer i utredningsprocessen 

De möjliggörande faktorer som har identifierats är följande; socialsekreterarnas möjlighet till 

att själva bevilja och besluta om öppenvården Prisma, möjligheten till att träffa familjen och 

barnet eller ungdomen i ärendet samt att hela tiden föra en bra dialog med familjen ärendet 

gäller. Genom dokumentanalysen och intervjuerna med socialsekreterarna var öppenvården 

Prisma den insats som ansågs användas mest, vilket skulle kunna bero på att det är den insats 

som socialsekreterarna själva har delegation till att bevilja som insats i ett ärende. Öppenvården 

Prisma är en insats som används i stor utsträckning, både som förslag till insats men även som 

en beviljad insats. Det är en insats som lätt kan skräddarsys utifrån problematiken i det aktuella 

ärendet, det är inte samma sak som sker hela tiden utan insatsen formas efter individen och dess 

problematik. Med tanke på att socialsekreterarna själva kan bevilja denna insats blir 

utredningsprocessen smidigare vilket gör att detta anses som en möjliggörande faktor i 

socialsekreterarnas arbete. Insatsen öppenvården Prisma uppfattades som en återkommande 

insats eller förslag i många av de utredningar som gjorts i den aktuella kommunen. Eftersom 

att socialsekreterarna har delegation till att bevilja eller besluta om insatsen öppenvården Prisma 

finns det en risk för att det är den insats som socialsekreterarna väljer att använda sig mest av. 

Detta för att det underlättar deras och andras arbete samt att de inte behöver dra ut på tiden i 

ärendet. En av socialsekreterarna sa följande angående detta:  

”Öppenvården Prisma får jag besluta om, det har jag delegation till.” 

I dokumenten kunde man se att det var en faktor som möjliggjorde socialsekreterarnas arbete 

då processen gick smidigare och det inte var lika många aktörer inblandade i ärendet. En annan 

möjliggörande faktor som en av socialsekreterarna talade om var att de försöker skapa och 

bibehålla en bra och trygg relation med familjen och barnet. De vill också visa att man bara vill 
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hjälpa de till en bättre fungerande situation och ingenting annat. En av socialsekreterarna 

uttryckte sig som följer angående detta: 

”Det som jag ser som allra mest möjliggörande för oss i en utredningsprocess är 

att vi får träffa familjen och barnet och försöka skapa en relation och ett 

förtroende hos de.” 

Sen ansåg socialsekreterarna att en möjliggörande faktor i utredningsprocessen var att hela 

tiden, under hela utredningsprocessens gång, föra en bra dialog med föräldrarna eller 

vårdnadshavarna. Socialsekreterarna i den valda kommunen samlar inte enbart in material och 

färdigställer sitt material som de sedan ger till föräldrarna eller vårdnadshavarna, de har även 

en dialog under hela processens gång så att föräldrarna eller vårdnadshavarna blir uppdaterade 

om vad som sker hela tiden. Men vad hon visste var det i alla fall många som valde att ha den 

dialogen med föräldrarna eller vårdnadshavarna. Denna dialog uppfattades tydligt i de 

dokument som analyserats på så vis att den dialog som förts i ärendet under utredningens gång 

dokumenterats grundligt och utförligt. Många av de utredningar som gjordes av 

socialsekreterare uppfattades dialogen mellan föräldrarna eller vårdnadshavarna som tydlig och 

bra men i de utredningar som gjorts av socionomkonsulter var det svårare att utläsa hur dialogen 

egentligen var mellan socionomkonsulten och föräldrarna eller vårdnadshavarna, det var inget 

som kunde utläsas tydligt i dokumenten. Enligt en av informanterna var många av 

socialsekreterarna noga med att ha en tydlig och bra dialog med föräldrarna eller 

vårdnadshavarna men hon kunde inte tala för alla. En tydlig och bra dialog är framförallt viktigt 

för att skapa en förtroendeingivande relation till klienterna som ingår i det aktuella ärendet och 

för att de inte ska känna att någon går bakom ryggen på dem. En av socialsekreterarna sa såhär 

om detta: 

”Sen tycker jag i en utredning att vi hela tiden har en dialog. Vi samlar inte bara 

in information och så här har ni det färdiga materialet, utan vi har en dialog med 

föräldrarna eller vårdnadshavarna hela tiden.”  

Hindrande faktorer i utredningsprocessen 

De hindrande faktorer som identifierats är följande; avsaknaden av barnsekreterare, föräldrarna 

eller vårdnadshavarna anser att det inte finns ett behov av den föreslagna insatsen, 

socialsekreterarna har inte möjlighet att lära känna en familj grundligt under utredningstiden 

samt avsaknad av uppföljning. En av de hindrande faktorer som togs upp under intervjuerna 

var att när det är ett ärende om ett barn så skall det egentligen alltid finnas en socialsekreterare 

till hands som är barnsekreterare åt barnet. En barnsekreterare är en socialsekreterare som 

enbart är sekreterare åt barnet i fråga och jobbar tillsammans med den socialsekreterare som är 

handläggare. En barnsekreterare framför det barnet vill och har att säga. Detta är en sak som 

den valda kommunen inte riktigt har lyckats med då det inte alltid finns en barnsekreterare 

tillgänglig till utredningen, men trots det genomför man ändå utredningen. Av de utredningar 

som analyserades var där ingen barnsekreterare med i processen. Barnsekreterare saknades både 

i utredningar som lett till insats och i utredningar som inte lett till någon insats. Ytterligare 

hindrande faktorer som framkom genom intervjuerna var att socialsekreterarna kan ha lagt fram 

ett förslag om exempelvis insatsen öppenvård Prisma men sen anser föräldrarna eller 
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vårdnadshavarna att de inte är i behov av den insatsen. Detta leder till att socialsekreterarna inte 

beslutar något mot föräldrarnas eller vårdnadshavarnas vilja utan då tilldelas föräldrarna eller 

vårdnadshavarna rekommendationer som de får ta ställning till själva. Och är det så att det inte 

finns sådana risker för barnet eller ungdomen att det handlar om LVU så leder det till slut till 

en utredning som inte leder till insats. En av socialsekreterarna sa såhär angående bristen på 

barnsekreterare i den aktuella kommunen:  

”Det ska ju egentligen alltid finnas en barnsekreterare i de ärenden som handlar 

om barn men det är något som vi inte riktigt har lyckats med här i denna 

kommunen och det är synd att det är så.” 

En annan hindrande faktor som togs upp under intervjuerna var att som socialsekreterare lär 

man inte känna människor så pass väl så att man till 100 procent kan lita på att det de säger är 

sant. Som socialsekreterare är man inte hemma hos familjer dygnet runt och de kan därför inte 

bekräfta att familjen i fråga äter middag klockan fem och att barnen nattas klockan åtta. Det är 

information som socialsekreteraren måste anse som sant, för denne vet inte säkert hur det 

egentligen är. Man kan heller inte utgå från att människor ljuger, men att det förekommer 

emellanåt får man nog räkna med. Framförallt från de föräldrar eller vårdnadshavare som blir 

”granskade” av en socialsekreterare, risken att de inte talar sanning fullt ut finns. Detta var en 

faktor som syntes tydligt i dokumenten på så vis att det hade dokumenterats vagt om viss 

information från den eller de personer ärendet i fråga gällde. Detta gällde inte alla ärenden, men 

i några utredningar kunde detta framgå. En av socialsekreterarna uttryckte sig följande: 

”Vi lär ju inte känna människor så pass väl att vi kan säga att det de säger är 

sant. Sen kan vi inte utgå från att människor ljuger, men att det förekommer det 

tror jag. Jag utgår inte från det men jag tror att det kan vara så.” 

När frågan om det gjordes någon uppföljning ställdes visade det sig genom socialsekreterarnas 

svar att det är något som inte prioriteras i deras arbete. Båda socialsekreterarna ansåg dock att 

det var något man borde jobba mer för samt att försöka få in det i arbetsuppgifterna och de 

rutiner som finns i en utredningsprocess. Om uppföljning hade varit en del i socialsekreterarnas 

arbete som hade prioriterats mer än vad det gör nu hade det kanske uppkommit faktorer till 

varför vissa utredningar leder till insats och varför vissa inte gör det. I dokumenten gick det inte 

att se om det gjordes någon uppföljning eller inte, då uppföljning görs efter att utredningen är 

avslutad, om det görs någon överhuvudtaget. En av socialsekreterarna uttryckte sig följande 

kring detta: 

”Jag vet faktiskt inte. Det skulle man kanske göra mer även om man inte kommer 

fram till att det behövs något stöd. Vi gör inte det faktiskt, inte i så stor 

utsträckning vad jag vet. Jag gör inte det i alla fall. Men det är kanske något man 

ska ta och jobba för att få in, uppföljning.”   

En annan hindrande faktor som en av socialsekreterarna uttryckte var om familjen eller barnet 

inte ställer upp på eller vill träffa socialsekreterarna på möten och liknande. Det händer med 

jämna mellanrum att familjen faktiskt väljer att inte dyka upp trots att de har avtalad tid. Detta 

framgick även i några av de utredningar som blev aktuella för studien. Det framgick på så vis 
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att socialsekreteraren som var handläggare i ärendet skrev i utredningen att familjen inte 

kommit till möten eller valt att avstå från avtalad tid. Det är en faktor som hindrar 

socialsekreterarna mycket i deras arbete då en stor del av arbetet handlar om direkta möten med 

människor. En av socialsekreterarna ansåg även att i några fall kan kommunikationen vara 

bristande mellan socialsekreterarna och familjen som är aktuell i ärendet. Det blir lättare brister 

i kommunikationen om tolk är medverkande, då det är lättare att missförstånd uppkommer när 

man inte kan tala direkt till familjen själv. En av socialsekreterarna uttryckte sig såhär angående 

svårigheten i att familjen väljer att inte ställa upp på att träffa socialsekreteraren samt en tanke 

kring kommunikationen i sitt arbete:  

”Vill de inte ställa upp på att träffa oss kan vi inte tvinga de till det, men det utgör 

ett stort hinder för oss i vårt arbete om de inte vill träffa oss. Det blir också svårt 

för oss att föra en bra dialog och ha en fungerande kommunikation med barnet 

eller familjen om allt ska ske på telefon. Man får inte samma uppfattning om vad 

de egentligen vill ha sagt om man inte träffar de ”in real life”.” 

En hindrande faktor som framgick genom dokumenten men även genom intervjuerna var att 

det enbart är teamledaren som har delegation till att exempelvis besluta om att inleda utredning 

och att besluta om att avsluta en utredning. I och med att det är detta som gäller för de olika 

yrkesrollerna hindrar det socialsekreterarna i deras arbete. Det hindrar de på så vis att arbetet 

drar ut på tiden på grund av att det aktuella ärendet måste skickas vidare till en teamledare för 

granskning och beslutsfattande innan utredningen till exempel kan få en början eller ett beslut 

om en insats. Ytterligare en hindrande faktor som framkom genom intervjuerna var att de som 

arbetar inom socialtjänsten inte får lov att fysiskt hålla i en ungdom, vilket polisen får. Denna 

hindrande faktor gör att socialsekreterarna har ett stort behov av ett nära samarbete och en bra 

kontakt och relation med polisen för att genom dem kunna få hjälp med till exempel 

handräckning i de fall som detta är nödvändigt. När det talades om handräckning utryckte sig 

en av socialsekreterarna såhär: 

”Vi får ju inte lov att hålla i eller ta tag i ett barn eller en ungdom har jag fått 

lära mig, men det får polisen. Därför är det bra att vi kan ta hjälp av de om 

handräckning behövs.” 

Polisen är en stor hjälp i socialsekreterares arbete. Dock tar utredningsprocessen ibland längre 

tid på grund av att socialsekreterarna är låsta i sin yrkesroll där de inte får lov att genomföra 

vissa handlingar. Hade socialsekreterarna fått lov att ta tag i ett barn eller en ungdom hade inte 

hjälp från polis behövts i samma utsträckning idag. Behovet av handräckning hade inte längre 

varit aktuellt om socialsekreterarna hade fått lov att ta tag i ett barn eller en ungdom. 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer empiri, teori samt tidigare forskning att kopplas samman för att svara 

på syfte och frågeställningar. Resultatet som framgick av studien kommer att diskuteras med 

reflektioner och slutsatser. Det kommer även att presenteras förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka faktorer som upplevs som möjliggörande eller 

hindrande i utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. Av utredningarna som 

analyserats och av informanternas svar från intervjuerna framgick det att utredningsprocessen 

i den aktuella kommunen upplevdes fungera i stort, men i vissa fall fanns det brister som det 

borde arbetas mer med för att kunna motverka att utredningsprocessen inte är fungerande. 

Antalet olika aktörer som socialsekreterarna i sitt arbete samverkar med upplevs utifrån 

utredningar som en faktor som hindrar socialsekreterarna i sitt arbete men enligt informanterna 

är det inget som de ser som något större problem i sitt arbete kring utredningsprocessen. Av 

studien framgick det att det fanns både möjliggörande och hindrande faktorer i 

utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. Nedan följer en sammanställning utifrån 

frågeställningarna till studien, de slutsatser som kunnat dras samt vidare forskning. 

Hur ser utredningsprocessen ut i den aktuella kommunen? 

En utredningsprocess kan ha två ingångar från början, antingen inkommer det en anmälan eller 

en ansökan som det sedan skall beslutas om det skall startas en utredning eller inte. När det har 

gjorts kontaktas föräldrarna eller vårdnadshavarna samt barnet eller ungdomen till ett möte för 

att höra deras version av den problematik som framkommit från anmälan, det görs då en 

förhandsbedömning av det som klienterna i ärendet sagt samt av information från utomstående 

aktörer. En utredning är ett dokument som består av insamlande och sammanställande av den 

information som behövs för att socialsekreterarna skall kunna fatta ett beslut. Detta för att ge 

barnet eller ungdomen i fråga det stöd eller den hjälp de behöver (Fridh & Norman, 2008). I 

några av utredningarna finns en del irrelevant information som samlats in. Sundell & Egelund 

(2001) anser att den information som ligger nära i tid, är känslomässig och konkret blir ofta 

övervärderad i vissa situationer som kan förekomma i utredningar angående barn och 

ungdomar, vilket framgår av de utredningar som analyserats. 

Socialsekreteraren gör sitt arbete precis på det sätt som Fridh & Norman (2008) anser att det 

skall göras, alltså genom att samla in information, sammanställa informationen samt att ge 

förslag till den insats som anses mest lämplig. En socialsekreterare stämmer in på Lipskys 

(1980) definition av en gräsrotsbyråkrat, vilken är en person som är offentligt anställd och har 

direktkontakt med sina klienter. Gräsrotsbyråkrater har även en möjlighet till att göra egna 

bedömningar i ett ärende, en påverkan av slutgiltig utformning av arbetsinsatsen samt en 

möjlighet till att kunna ta ställning till och ifrågasätta klientens problematik och behov 

(Johansson, 2007). Denna möjlighet har även en socialsekreterare i sitt arbete. Det är även så 

att en socialsekreterare arbetar under en förvaltning och är därmed skyldig till att följa 

förvaltningens förordningar och regler samtidigt som denne ges ett utrymme till att kunna göra 

egna bedömningar i ärendet (Johansson, 2007). När socialsekreteraren gjort sitt arbete som 

nämndes ovan tar teamledaren över, då det är denna person som besitter delegation till att 

besluta om och bevilja insats. En teamledare utövar mer makt och auktoritet i en 
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utredningsprocess än vad de andra inblandade aktörerna gör, då denne besitter en delegation 

som ger utrymme för mer beslut än vad en socialsekreterares delegation gör, precis som det 

anses att en högre uppsatt profession skall göra enligt Freidson (2001) och professionsteorin. 

En teamledare har även mer auktoritet då denne befinner sig högre upp i hierarkin enligt en 

byråkratisk logik (Freidson, 2001). Inom professionsteorin talar man precis om det här där man 

anser att ju mer makt någon har i sin profession desto högre status får denne i sitt arbete. 

Professionsteorin talar även om att den som har mer makt i ett arbete har även större möjligheter 

till att kunna hävda sitt kunskapsanspråk (Sundin, 2003). Att kunna hävda sitt kunskapsanspråk 

är viktigt i en organisation där en hierarki råder. Finns det inte möjlighet till att hävda sitt 

kunskapsanspråk finns det heller ingen möjlighet till att kunna klättra högre upp i hierarkin 

(Sundin, 2003). En utredningsprocess som genomförts i den aktuella kommunen kan förknippas 

med en byråkratisk logik som Freidson (2001) talar om. Utredningsprocessen förknippas med 

denna logik på så vis att de som är inblandade i en utredningsprocess är handplockade till att 

genomföra olika uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Att de handplockas är på grund 

av de olika kvalifikationer som de olika aktörerna besitter och som anses vara till stor hjälp och 

stöd i utredningen. Att ha blandad kompetens i en utredningsprocess gör att arbetet går 

smidigare och rätt information kommer från rätt plats och person (Freidson, 2001). 

Vilka och hur många olika aktörer är inblandade i en utredningsprocess? 

I utredningar varierar antalet aktörer beroende på ärendet och dess omfattning, det är nästan 

aldrig samma antal i någon utredning. De aktörer som alltid är inblandade i en utredning och 

dess process är en socialsekreterare som får benämning handläggare och har huvudansvaret i 

en utredning, barnet eller ungdomen som ärendet gäller samt föräldrarna eller vårdnadshavarna. 

Några av de aktörer som ofta är inblandade i en utredningsprocess förutom de ovan nämnda är 

skola eller förskola, polisen, sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin samt en teamledare 

som för det mesta har de slutgiltiga ansvaret. Det är även teamledaren som ansvarar för att 

besluta, bevilja eller avslå den föreslagna insatsen. Dessa olika aktörers uppgift i en 

utredningsprocess är att få fram information om barnet eller ungdomen för att socialsekreteraren 

i sin tur skall kunna utreda problematiken och ge förslag till bästa möjliga insats. Detta kan 

kopplas till en byråkratisk logik som främst fokuserar på vem som är bäst lämpad för att utföra 

de givna arbetsuppgifterna och vem som skall besitta kontrollen över dessa samt att de blir 

gjorda (Freidson, 2001). Detta kopplas på så vis att de inblandade aktörerna handplockas för att 

genomföra olika uppgifter baserat på deras profession och yrkeskunskap (Sundin, 2003). 

Relationen mellan yrke, möjligheter och abstrakt kunskap skall kunna tillämpas i 

yrkespraktiken för att kunna genomföra ett så bra arbete som möjligt. Utifrån denna relation 

strävar olika yrkesgrupper tillsammans efter att kunna uppnå ensamrätt för vissa arbetsuppgifter 

i sin verksamhet (Sundin, 2003). Den abstrakta kunskapen har en viktig roll i det professionella 

arbetslivet och är det viktigaste redskapet i ett arbete som kan kopplas till professionsteorin. 

Det är viktigt på så vis att utan kunskap om arbetsuppgifter som finns i en utredningsprocess 

måste besittas av en eller flera personer. De personer som är verksamma i arbetet med barn och 

ungdomar måste även besitta en kunskap om hur olika människor fungerar i olika situationer 

samt hur de skall agera i mötet med klienterna i de olika ärenden som inkommer till 

socialtjänsten (Sundin, 2003). Ytterligare en aktör som är inblandad i en utredningsprocess med 

jämna mellanrum är socionomkonsulter. Dessa konsulter gör samma arbete som 
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socialsekreterarna och hyrs in i den aktuella kommunen på grund av att de anser sig ha 

personalbrist.  

Finns det möjliggörande och hindrande faktorer i socialsekreterarnas arbete 

kring utredningsprocessen? 

Den viktigaste möjliggörande faktorn i socialsekreterarnas arbete kring utredningsprocessen 

var att som socialsekreterare försöka skapa en bra och trygg relation samt att ha en bra och 

fungerande kommunikation med barnet och den familj som ärendet handlar om. Det är viktigt 

med denna kommunikation då familjer är en stor hjälpresurs i utredningsarbetet med barn och 

ungdomar, främst som insatsen kontaktfamilj (Regnér & Johnsson, 2006). Om kontaktfamilj är 

den insats som anses mest lämplig i ett ärende har socialtjänsten ett stort behov av att använda 

sig av familjer som hjälpresurser för att kunna ge förslag till kontaktfamilj som insats 

(Mårtensson, 2017). Dock kan kontaktfamilj eller placeringar överlag leda till att barnet eller 

ungdomen drabbas av sammanbrott av olika slag. Vinnerljung et al. (2002) anser att det kan 

bero på att den nya vårdmiljön inte passar barnet eller ungdomen eller att denne kommer i 

skymundan. När man kollar till det som är viktigast i en gräsrotsbyråkrats arbete talar man även 

här om mötet och relationen till klienterna (Johansson, 2007). Genom att ha en bra 

kommunikation i en utredningsprocess skapar man tillit och förtroende, vilka är enligt Freidson 

(2001) viktiga faktorer i en professionell logik. Syftet med arbetet med barn, ungdomar och 

familjer som är aktuella i utredningar inom socialtjänsten är att möta klienternas förväntade 

behov. Detta för att de ska få bästa möjliga hjälp till en ny tryggare miljö i sina liv, precis det 

som Sundin (2003) talar för i marknadens logik. Det ansågs även som möjliggörande för 

socialsekreterarna att de har delegation till att bevilja och besluta om öppenvården Prisma, 

vilket underlättar socialsekreterarnas arbete samt att utredningsprocessen kan få en minskad 

tidsåtgång. Denna möjlighet ansågs även som en form av makt och yrkeskunskap som det talas 

om i professionsteorin. Makt och yrkeskunskap är stora viktiga delar i arbetet inom 

socialtjänsten samt grundstenar i professionsteorin. Det ansågs även som en möjlighet då 

socialsekreterarna själva ansvarar för att planera, kontrollera och styra sitt arbete. Detta gör att 

de själva bestämmer över sin yrkeskunskap och på så vis utövar de makt över sitt eget arbete 

och sin kunskap, vilket, som tidigare nämnts, är viktigt i en professionsteori (Sundin, 2003). 

Teamledarens makt och roll i en utredningsprocess kunde upplevas som en hindrande faktor i 

socialsekreterarnas arbete kring en utredningsprocess då det är teamledaren som i nästan alla 

ärenden har det sista ordet. Det är teamledaren som beslutar om och beviljar en insats, den enda 

insatsen som socialsekreterarna själva har delegation till att bevilja om är som tidigare nämnts 

öppenvården Prisma, övriga insatser måste gå via teamledaren för att beviljas eller avslås. Här 

är den nya professionsforskningen en koppling då man enligt Sundin (2003) studerar relationen 

mellan över- och underordning i arbetet. I en utredningsprocess är det teamledaren som anses 

som överordnad över socialsekreterarna på så vis att teamledaren har delegation till mer än vad 

en socialsekreterare har trots att det är socialsekreteraren som har det övergripande ansvaret för 

en utredningsprocess. Att som teamledare vara överordnad socialsekreterarna ger de en högre 

maktposition i hierarkin inom förvaltningen jämfört med socialsekreterarnas makt och position. 

Avsaknaden av barnsekreterare i utredningar gällande barn och ungdomar är en hindrande 

faktor i socialsekreterarnas arbete i en utredningsprocess i den aktuella kommunen. Det hindrar 
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arbetet på så vis att en person inte kan genomföra två personers arbete själv samt att barnets 

åsikter och tankar inte kommer fram och blir hörda på samma vis om en barnsekreterare inte 

finns till hands. Enligt Freidson (2001) är det viktigt att det finns en person med rätt profession 

tillgänglig i de ärenden som det är nödvändigt i en utredningsprocess. En annan hindrande 

faktor är om familjen eller barnet väljer att inte delta vid avtalade möten. Att som 

socialsekreterare och handläggare i ärendet inte få möjlighet till att träffa de aktuella klienterna 

försvårar utredningsprocessen då den information som anses viktig kan falla bort. 

Slutsatser 

En av de slutsatser som kan dras av denna studie är att utredningsprocessen i den aktuella 

kommunen följer en viss struktur under arbetets gång. Det kommer in en anmälan eller ansökan, 

det görs en förhandsbedömning, utredningen utformas och skrivs av socialsekreteraren. 

Socialsekreteraren ger förslag till möjlig insats och till sist beviljas eller avslås denna insats av 

en teamledare som har det slutgiltiga ansvaret för en utredning och dess process. En annan 

slutsats som framgått av studien är att antalet aktörer som är inblandade i en utredningsprocess 

varierar från utredning till utredning. De aktörer som alltid finns med i en utredning är barnet 

eller ungdomen, föräldrarna eller vårdnadshavarna samt den socialsekreterare som är 

handläggare i ärendet. Utöver dessa aktörer varierar antalet och vilka aktörer som är inblandade 

i en utredning men det är oftast fler aktörer med än de som nämndes ovan. Aktörernas uppgift 

är att underlätta utredningsprocessen för socialsekreteraren genom att överlämna den 

information de besitter om det aktuella barnet eller ungdomen. Enligt Sundin (2003) är det 

viktigt att rätt kunskap finns på rätt plats vilket gör att de inblandade aktörerna i en 

utredningsprocess handplockas på grund av sin yrkeskunskap.    

Ytterligare en slutsats som framgått av studien är att det finns både möjliggörande och 

hindrande faktorer i arbetet kring en utredningsprocess i den aktuella kommunen, dock är de 

möjliggörande faktorerna fler än de hindrande faktorerna. Ett exempel på en möjliggörande 

faktor i arbetet kring utredningsprocessen är att som socialsekreterare hela tiden försöka ha en 

bra och trygg relation till det aktuella barnet, ungdomen eller familjen. Detta för att försöka 

skapa en relation som bygger på förtroende och trygghet för att barnet, ungdomen eller familjen 

skall kunna känna sig delaktiga under hela processens gång och inte enbart i slutet då insatsen 

beviljats eller blivit avslagen. Ett exempel på en hindrande faktor som framgått av studien är 

att socialsekreterarna blir hindrade i sitt arbete då många av insatserna som ges som förslag 

enbart får beslutas eller beviljas av teamledaren. Detta gör att processen med utredningen tar 

mycket längre tid eftersom den måste skickas runt till fler aktörer för att kunna bli helt 

färdigställd. Hade de möjliggörande faktorerna varit ännu fler och de hindrande faktorerna färre 

hade arbetet kring utredningsprocessen kanske inte längre haltat. 

Vidare forskning 

För vidare forskning skulle studien kunnat göras utifrån teamledarnas perspektiv för att se om 

tankarna kring denna problematik är samma hos de som hos socialsekreterarna. Det skulle även 

vara intressant att göra studien utifrån socionomkonsulterna och då studera vad de anser om sin 

plats som inhyrd i en offentligt styrd verksamhet och göra samma arbete som de ordinarie 

anställda. Om det hade varit möjligt utifrån de etiska principer som skall tas i beaktande i en 

studie som rör människor hade det varit intressant att göra studien utifrån barn eller ungdomar 
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som varit i kontakt med socialtjänsten någon gång och har erfarenhet av socialsekreterares 

arbete kring utredningsprocessen. Stämmer barnen eller ungdomarnas upplevelser ihop med 

socialsekreterarnas eller socionomkonsulternas?   
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Bilagor 

Bilaga 1. Mall för utredningsanalys 

 

Mall för utredningsanalys 

• Vilken ålder har barnet eller ungdomen i fråga? 

 

• Vilken är problematiken som gör att utredningen har startats? 

 

• Vilka aktörer är inblandade i utredningsprocessen och hur många olika aktörer 

medverkar i en utredning? 

 

• Vad har de olika aktörerna för uppgift i en utredningsprocess? 

 

• Vilken typ av insats bedöms vara bäst? 

 

• Vilken typ av insats används oftast? 

 

• Vem fattar beslut om insatsen?   

 

• Vem genomför insatsen? 

 

• Vem har huvudansvaret för utredningen från början till slut? 

 

• Hur ser tidsåtkomsten ut för en utredning? Är det samma på alla eller skiljer det sig åt 

från utredning till utredning? 

 

• Är Handläggaren en socialsekreterare eller socionomkonsult? 

  



40 
 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 
 

Information för deltagande till intervjustudie  

Hej!  

 

Jag är en student som läser på sociologiprogrammet årskurs 3 där jag just nu skriver mitt 

examensarbete där jag kollar på utredningar som inte leder till någon insats i Kristianstad 

kommun.   

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som handlar om att undersöka vilka möjligheter och 

hinder som finns för att minska antalet utredningar som inte leder till någon insats. 

 

Materialet till denna studie kommer att grunda sig på dokumentanalys av tidigare utförda 

utredningar som inte lett till insats samt intervjuer bestående av totalt två personer som arbetar 

inom samma kommun. Du har blivit vald som informant till min studie på grund av den position 

du besitter. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering, såväl under som efter intervjun.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och det är endast jag som har tillgång till detta material. 

Källmaterialet kommer sparas till studien är genomförd, därefter raderas detta. Jag strävar efter 

att anonymisera så långt det är möjligt, jag kommer ej att nämna ditt namn i studien.  

 

Du är välkommen att kontakta mig om du vill ta del av den färdigställda studien.  

Tack för din medverkan. 

 
Elin Jönsson 
elijns-4@student.ltu.se 
073–4086966 

Handledare 

Karolina Parding 

karolina.parding@ltu.se 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som möjliggör eller hindrar/försvårar 

utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. 

Inledande frågor:  

1. Vilken befattning har du? 

2. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete? 

3. Hur länge har du varit i organisationen? Har du haft olika positioner inom samma 

organisation? 

4. Vilken utbildning har du i grunden?  

Utredningsprocessen: 

5. Kan du förklara hur en utredningsprocess fungerar från början till slut? 

6. Vem leder en utredning? Är det samma person genom hela utredningen eller är det 

olika personer? 

7. Hur många olika yrkesgrupper/personer brukar vara inblandade i en utredning? 

8. Vad har de olika yrkesgrupperna/personerna för uppgift i utredningsprocessen? 

9. Vilken yrkesgrupp/person har det övergripande ansvaret för en utredning? 

10. Vad är teamledarens roll i utredningsprocessen? 

11. Vad tycker du är det viktigaste som måste fungera i en utredningsprocess? 

12. Fungerar dessa, enligt dig, viktiga delar i utredningsprocessen? 

Möjliggörande och begränsande 

13. Vad ser du som möjliggörande faktorer inom en utredningsprocess? 

14. Vad ser du som begränsande faktorer inom en utredningsprocess? 

Yrkesbakgrund och tidigare arbete 

15. Vad har de inblandade yrkesgrupperna/personerna för olika yrkesbakgrund? Är det 

mycket blandad kunskap bland de olika yrkesgrupperna/personerna? 

16. Lär man sig av tidigare arbete inom kollegiet? Om ja, hur gör man det? Om nej, tycker 

du att det hade varit något bra att införa? 

Personal och budget 

17. Hur ser det ut med inhyrning av personal, respektive fast personal? Hyr man ofta in 

konsulter till utredningar? Om ja, hur ofta och varför gör man det? 

18. Hur ser kostnaderna ut för de olika typerna av insatser som kommunen har att 

erbjuda? Billigt eller dyrt? 

19. Vad har man för budget per utredning? 
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20. Är det svårt att hålla den givna budgeten? 

21. Är det stor skillnad i kostnader mellan olika utredningar? Om ja, vad är det som gör att 

det är det? 

Problematik och insatser 

22. Vilken upplever du är den vanligaste problematiken som leder till en utredning? 

23. Vad finns det för olika typer av insatser? Vilka av dessa är de vanligaste? 

Kommunikation och uppföljning  

24. Har du upplevt att det varit brister i kommunikationen mellan de olika inblandade 

yrkesgrupperna/personerna? Om ja, vilken typ av brister? 

25. Vad tror du att det är som gör att just denna kommun har ett stort antal utredningar 

som inte leder till insats? 

26. Sker det någon form av uppföljning på de utredningar som inte leder till insats? Om ja, 

vilken typ av uppföljning och vem genomför denna? Om nej, är detta något som du 

tror skulle vara en bra grej att börja med? Och i så fall varför?  

27. Skulle denna uppföljning kunna förändras och bli bättre? 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga som du tänkt på innan jag avslutar inspelningen? 

 

Om jag behöver, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 4. Intervjuguide – telefonintervju 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som möjliggör eller hindrar/försvårar 

utredningsprocessen gällande barn och ungdomar. 

1. Hur gammal var du första gången du kom i kontakt med socialförvaltningen? 

 

2. Varför kom du i kontakt med de? 

 

3. Har ni syskon samma uppfattning av hur ni blev behandlade av socialförvaltningen? 

Tycker någon av er att ni faktiskt blev hjälpta av de vad du vet? 

 

4. Har du ingen kontakt med de på grund av det som hände när du var mindre eller av 

andra orsaker? 

 

5. Var det du själv som tog kontakt med socialförvaltningen eller kom det in en anmälan 

från någon annan? 

 

6. Hur många gånger har du varit i kontakt med de totalt tills du fyllde 18 år? 

 

7. Har det gällt samma problem varje gång? 

 

8. Var du i kontakt med samma person på socialförvaltningen varje gång du var i kontakt 

med de? Om JA, kändes det skönt att få prata med samma person? Om NEJ, tror du att 

det hade känts bättre eller sämre om det hade varit samma person? 

 

9. Upplevde du att du fick skydd, stöd eller hjälp av socialförvaltningen när du var i 

kontakt med de? 

 

10. Vad hade du önskat för skydd, stöd eller hjälp från socialförvaltningen? 

 

11. Vad tycker du att socialförvaltningen hade kunnat göra annorlunda för att få ditt 

förtroende? 

 

12. Vad tycker du om socialförvaltningen allmänt baserat på dina egna upplevelser av 

deras verksamhet? 

 

13. Tyckte du att du fick mer stöd och hjälp via skolan än via socialförvaltningen? 

 

14. Vet du om skolan samarbetade något med socialförvaltningen om ditt mående? 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga som du tänkt på innan vi avslutar? 

 

Om jag behöver, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

Tack för din medverkan. 


