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Förord  
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Sammanfattning  

 

Författare: Jenny Ericsson och Sophia Lund  

Titel: Vad påverkar dagens sociala barnavård? - historiska eller försvårande omständigheter  

Handledare: Arne Ek 

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur historien kring barnavården påverkat dagens sociala barnavård, 

vilka förändringar som har skett och vilka äldre syn- respektive arbetssätt som finns kvar. Vi vill även 

undersöka dagens intentioner med det sociala barnavårdsarbetet, finns det eventuella hinder som 

försvårar dessa?  

 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av socialtjänstens barnavårds historia, lagförändringar, 

förhållningssätt, etik och ungdomars röst. Detta mynnar sedan ut i hur det sociala arbetet ser ut idag med 

fokus på socialsekreterarnas arbete med barn, unga och deras familjer. Vi har använt oss av en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat tre socialsekreterare ifrån tre medelstora 

kommuner i södra delen av Stockholm. 

 

I vårt resultat och analysdel har vi använt oss av bakgrunden, tidigare forskning, teoretiska perspektiv 

samt vårt intervjumaterial. Studiens resultat visar att det i dagens sociala barnavårdsarbete fortfarande 

finns kategoriserande mallar för vad som är normalt och onormalt. Barns rättigheter har succesivt ökat 

och familjen har blivit viktigare i arbetet. Resultatet visar även att barns behov i centrum (BBIC) har lett 

till mer omfattande dokumentationer som tar mer tid från det behandlande arbetet. Nyexaminerade 

socialsekreterare med avsaknad av kompetens och erfarenhet leder till att rättssäkerheten, möten och 

behandling brister i kvalitet.     

 

Nyckelord: Socialtjänst, ungdomar, bemötande, intentioner, utfall. social barnavård  

 



Abstract 

 

Author: Jenny Ericsson and Sophia Lund 

Title: What affects social child care of today? - Historical or aggravating circumstances 

Supervisor: Arne Ek 

 

The purpose of this essay is to examine how history influenced today's social child care, what changes 

that have taken place, which elderly perspectives and work procedures respectively have remained. 

Furthermore, we want to examine the intentions of today's social child care, and are there any obstacles 

that barrier them?  

 

Our essay begins with a background that describes the social service history, legislative changes, 

attitudes, ethics and the voice of the youth. The essay then culminates in how the social work is done 

today with focus on social secretaries work with children, young people and their families. We have 

used a qualitative approach with semi structured interviews. We interviewed three social secretaries in 

three medium-sized municipalities in the southern part of Stockholm.  

 

In our results and analysis, we have used the background, previous research, theoretical perspectives and 

our interview material. Our results show that in social child care of today, there still are, categorizing 

templates for what is normal or abnormal. Children's rights have gradually increased and the family has 

become more important in the process. The results also show that BBIC, which is inspired by the 

English system Looking After Children System (LACS) has led to more extensive documentations that 

will take more time from the therapeutic work, but BBIC has increased legal certainty. To use newly 

qualified social workers with lack of skills and experience will lead to legal certainty, appointments and 

treatment quality deficiencies. 
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1. Inledning  

 

När vi skulle välja inriktning på vår uppsats kom vi fram till att vi hade tydliga bilder av socialtjänsten 

som en utpekad verksamhet som man i sista hand vänder sig till, när ingen annan hjälp finns att få. Vad 

vi fått dessa bilder ifrån ställer vi oss undrande till men vi kan spekulera över att media har haft en stor 

påverkan i att forma våra negativa bilder. Vi tänker oss vidare att litteraturen vi tagit del av under 

utbildningen påverkat oss till att få en mer allsidig bild av hur det sociala arbetet ter sig, exempelvis 

genom vilka hinder respektive svårigheter vi skulle kunna tänkas stöta på, men även vilka möjligheter vi 

skulle kunna ha av att påverka det sociala arbetet i vår framtida yrkesroll.  

 

Framförallt fick vi upp intresset för det sociala barnavårdsarbetet och bemötandet gällande barn och 

unga som någon gång aktualiserats hos socialtjänsten, efter att ha läst igenom organisationen 

Maskrosbarns rapport “Frågar man inget - får man inget veta”(2014). Den handlar bland annat om 

ungdomars upplevelser av socialtjänsten. Vi uppfattade alla intervjufrågorna, mellan raderna, som 

utpekande och välkomnande. Efter att ha gått igenom såväl litteratur och undersökningsrapporter där 

barn och unga själva fått göra sina röster hörda, kom vi fram till att det finns många barn och unga som 

uppfattar socialtjänsten som skrämmande. En del befarade till och med att en redan ohållbar situation 

skulle bli än värre om socialtjänsten “lade sig i”. Andra barn och unga berättade att de skämdes för att 

vara ett fall för socialtjänsten och var oroliga för att deras situation skulle avslöjas för kompisar 

(Ohlsson A, 2007:42–43).   

 

Den sociala barn och ungdomsvården har genomgått många förändringar som resultat eller konsekvens 

av de lagförändringar som skett historiskt. Framförallt framträder det för oss en tydlig förändring sedan 

1900-talets början fram till 2000-talets början, som visar på att barnet fått stärkta rättigheter och 

inflytande som subjekt med individuella rättigheter (Ahlgren 2014:17). 

 

Dessa förändringar har sedan speglat hur den omgivande synen, bemötandet och behandlingarna av 

barn, unga och deras familjer utformats (Ahlgren 2014:15). Kontextuella förutsättningar som 

lagändringar, politiska beslut, den professionella diskursen och mediala beskrivningar tänker vi oss 

påverkar allmänhetens bild av normalitet kring barn, unga och familjer. Vi tänker oss att detta påverkar 

vilka problem som anmäls, på vilka grunder barn, unga och familjer anmäls, vilka som blir klienter hos 

socialtjänsten samt vilken behandling dessa erbjuds.  

Vi tänker oss även att en ökad medvetenhet kring barnperspektivet påverkar antalet anmälningar och 

även socialsekreterarnas förutsättningar för att bedriva ett kvalitativt barnavårdsarbete.  
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Vi vill undersöka hur det tidigare barnavårdsarbetet inom det sociala arbetet påverkat dagens arbete i 

fråga om synen och bemötandet gentemot barn, unga och familjer. Därför behöver vi undersöka 

socialsekreterarnas villkor i det sociala barnavårdsarbetet, hur dessa har förändrats och verkar idag. 

Villkor såsom lagar, nya metoder, arbetssätt och organisatoriska samt personalpolitiska förutsättningar. 

 

Vår studie har relevans för socialt arbete därför att fakta visar på att den sociala barnavården uppvisar 

bristande resurser och kvalitet (Stiftelsen allmänna barnhuset 2012:11). Detta samspelar inte positivt 

med situationen av allt fler barn och unga far illa (Eriksson och Mokhtari 2014). Vi tror att detta delvis 

kan härledas till ökade sociala problem relaterade till målgruppen. Problem som inte enbart påverkar de 

enskilda individerna utan även samhället i stort och över tid. Att verkningsfulla insatser sätts in är av 

yttersta vikt för att möjliggöra en god framtid. Därför anser vi att det finns ett rådande aktuellt 

samhällsproblem som är viktigt att belysa. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur historien påverkat dagens sociala barnavård, vilka förändringar 

som har skett och vilka äldre syn- respektive arbetssätt som finns kvar. Vi vill även undersöka vilka 

intentioner som finns i dagens sociala barnavårdsarbete, och om det finns eventuella hinder som 

försvårar dessa. Studiens frågeställningar är: 

 Hur har äldre syn- respektive arbetssätt påverkat dagens socialtjänst i barnavårdsarbetet? 

 Vilka är intentionerna med dagens barnavårdsarbete, vilka regler, lagar och förhållningssätt har 

man att hålla sig till i det praktiska barnavårdsarbetet? 

 Hur upplever ungdomarna det arbete och bemötande som socialtjänsten bedriver, enligt 

socialsekreterare?   

 Vilka omständigheter påverkar nutidens barnavårdsarbete? 
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3. Uppsatsens upplägg 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens upplägg. Vi kommer att beskriva hur vi har tänkt 

gällande kapitlernas och underrubrikernas struktur och handling, varför vi valt att förlägga de teoretiska 

resonemang på det sätt som vi gjort.  

I studien har vi valt att använda oss av två metodologiska förfaranden; dels en textanalys men även 

kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. Kapitel fyra kommer att beskriva hur vi har gått till väga för 

att genomföra dessa. Kapitel fem och sex utgörs av textanalys och kapitel sju redovisar, de för studien, 

relevanta intervjusvaren.  

 

Kapitel fem består av en historisk bakgrundsbeskrivning om den sociala barnavården. Underrubriker 

som tillhör kapitlet kommer att fokusera på viktiga förändringar i fråga om lagar, syn- respektive 

arbetssätt under de belysta årtalen/decennierna. Avslutningsvis kommer en reflektion gällande 

förändringarna av lagarna att behandlas. Detta för att visa på hur de inverkar till förändrade syn- 

respektive arbetssätt hos såväl de som arbetar med barn- och unga som hos allmänheten. I kapitel sex 

kommer en reflekterande diskussion att hållas gällande Barns Behov i Centrum (BBIC). Barns Behov I 

Centrum (BBIC) använder vi även som en teori i studien. De teoretiska begrepp som används i studien 

kommer att förläggas i den löpande texten, där de, utifrån sammanhanget passar bäst in. Teoretiska 

resonemang förs från och med underrubriken: Lagförändringar som reflekterar synen på barn, unga och 

deras familjer (tillhörande kapitlet: En historisk bakgrundsbeskrivning av den svenska barnavården), till 

och med underrubriken: Den ojämlika maktfördelningen (tillhörande kapitlet: Reflekterande 

diskussion). Teoretiska resonemang förs utifrån stigma, organisationers tröghet, maktbegrepp och Barns 

behov i centrum (BBIC). Redan i stycket efter underrubriken: Lagförändringar som reflekterar synen på 

barn, unga och deras familjer, kommer teoretiska begrepp utifrån Goffmans resonemang om stigma att 

förklaras. Från och med den inledande underrubriken till kapitlet: Teoretisk reflektion, beskrivs Barns 

Behov I Centrum (BBIC). Vi använder i studien Barns Behov I Centrum (BBIC) som en teoretisk 

reflektion. Även teoretiska resonemang förs utifrån Ahrne och Papakostas resonemang om 

organisationers tröghet och Foucaults definition av makt. Teorin om organisationers tröghet beskrivs i 

det inledande avsnittet till kapitel fem: Gamla strukturer försvårar möjligheten till förändrade synsätt. 

Foucaults definition av makt redogörs för i underrubriken: Den ojämlika maktfördelningen, tillhörande 

kapitel fem; Den reflekterande diskussionen kommer att behandla underrubrikerna: BBIC (Barns Behov 

I Centrum), Gamla strukturer försvårar möjligheten till förändrade synsätt, Barnavårdsutredningen: 

utredningsprocessen, Etiskt förhållningssätt och arbete inom den sociala barnavården, Den ojämlika 
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maktfördelningen, Ungdomars erfarenheter av socialtjänsten, Omorganiseringar, ekonomiska 

åtstramningar och pressade arbetsförhållanden i en allmänt hållen lag. 

 

Resultat och analyskapitlet kommer att redovisa och analysera det empiriska materialet utifrån fyra olika 

teman och underrubriker: Historiska syn- och arbetssätt, Bemötandet i det sociala arbetet, Blandade 

upplevelser av BBIC och evidensbaserade metoder och Rådande villkor för socialsekreterarna.  
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4. Metod 

 

Vi har i studien använt oss av två olika metodologiska förfaranden. Vi har mestadels använt oss av en 

kvalitativ textanalys; det är den litteraturstudie av den historiska utvecklingen om lagförändringar och 

förändrade arbets- respektive synsätt inom barnavården, som finns beskriven i uppsatsen. Den beskriver 

också hur historien påverkat hur den sociala barnavården kommit att se ut och verka idag. Textanalysen 

utgörs av kapitel fem och sex. Som en del av textanalysen har vi även valt att tolka barnens röster utifrån 

sammanställda rapporter. Det har vi gjort för att vi vill undersöka det samtida barnavårdsarbetet i fråga 

om upplevt bemötande.  

 

Vi har även valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. Det har vi gjort för att vi 

på ett kompletterande sätt velat undersöka om det vi skriver, i det som vi benämner 

“litteraturstudiekapitlen”, tillämpas i det praktiska arbetet.  

Metoden är teoribaserad och datamaterialet kompletteras med några intervjuer. Vi kommer att beskriva 

hur vi arbetat med textanalysen som metod. Vi kommer även beskriva hur arbetet med intervjuerna 

genomfördes och varför.  

 

4.1 Val av metod 

 

4.1.1 Kvalitativ textanalys 

 

Kvalitativ textanalys handlar om att tolka och analysera skriftliga dokument och texter för att förstå 

samhällsfenomen. Pär Widén menar att kvalitativ textanalys passar bra som metodansats när skriftliga 

dokument och texter ska undersökas (Widén 2011:136). Vi kommer i studien, till stor del, att tolka 

dokument och rapporter. Utifrån dessa texter kommer vi sedan att undersöka samhällsfenomen och olika 

problem (Widén 2011:137). Därför lämpade sig textanalysen som metod bra för oss. 

 

Kvalitativ textanalys hör till tolkningstraditionen hermeneutik. Hermeneutiken handlar om att skapa 

mening, förstå och förklara. Den kvalitativa textanalysen arbetar efter några grundläggande riktlinjer för 

hur en texttolkning görs, tre analytiska dimensioner ställs i förgrunden. Den första dimensionen 

analyserar upphovsmannen, textförfattaren eller en sammanställande redaktör till en text och söker svara 

på vilka innebörder författaren eller författarna tillskrivit en text. Den andra dimensionen utgår från 

textens form, innehåll och fokuserar på textens språkliga, litterära och innehållsliga innebörder. Den 
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tredje dimensionen innebär en tolkning av de innebörder texten får i relation till ett sammanhang utanför 

själva texten, det vill säga textens betydelser i förhållande till samhället. Samhällsstrukturer såsom 

dominerande idéer, värderingar och samhällsnormer tolkas utifrån texten. Vi utgår framförallt från den 

tredje analysdimensionen då vi vill förstå, såväl från ett historisk som ur ett samtida perspektiv, vad 

texterna säger utifrån det omgivande samhället och utifrån den kultur i vilka texterna producerats 

(Widén 2011:138–140). Widén beskriver att textanalysen kan utföras enligt fyra steg: 1 - Att identifiera 

analysens problem, 2 - Att välja vilka texter som ska analyseras, 3 - Att skapa analytiska teman, 4 - Att 

göra en detaljerad analys. Enligt punkt ett bör först ett avgränsat problemområde eller kunskapsobjekt 

utkristalliseras. Dessa har vi sett till att formulera i studiens inledande delar, syfte och frågeställning. 

Nästa steg, att välja vilka texter som ska analyseras, handlar om hur och var man hittar de texter man 

vill undersöka. Vi valde att söka via databaser som innehåller vetenskapliga artiklar, relaterade till de 

ämne eller problem som vi valde att söka på. De databaser vi valde att söka på var Google scholar och 

forsa. För att hitta relevant övrig litteratur gjordes litteratursökningar på de sökmotorer som finns på 

Södertörns högskolas bibliotek, Socialhögskolan i Stockholm och på Stockholms stadsbibliotek. Det 

tredje steget, att skapa analytiska teman, genomfördes genom att vi sökte på de teman och sökord som 

ansågs vara relevanta för att uppnå studiens syfte. Exempel på analytiska teman vi valde att söka på var: 

den sociala barnavårdens historia, den sociala barnavården idag, BBIC, upplevelser av den sociala 

barnavården och samhälleliga påverkansfaktorer till den sociala barnavården. Det sista steget, att göra 

en detaljerad analys, innebar att vi ingående läste igenom de artiklar och den litteratur som samlats in 

och även att vi kategoriserade materialet utefter vilken del av uppsatsen materialet hörde hemma till 

(Widén 2011:145–148). 

 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Vi har i studien även valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Både textanalysen och intervjuerna 

har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen innebär att på olika sätt samla in information för att få 

en djupare förståelse för de problem som studeras (Holme och Solvang 2006:14). Den kvalitativa 

ansatsen används även för att få riklig information om få undersökningsenheter, intresset ligger i att hitta 

det unika eller avvikande (Holme och Solvang 2006:78). Målet med våra intervjuer med 

socialsekreterare var att få en så bra bild som möjligt av hur socialsekreterarna bemöter ungdomar som 

hamnat inom socialtjänsten. Genom intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare som berättar om 

sina erfarenheter och tankar kring arbetet och bemötandet ansåg vi oss kunna få det. 
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Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju går ut på 

att forskaren innan intervjun formulerat ett antal frågor, men där det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor. Denna form av intervju är delvis strukturerad. Denna sorts intervju möjliggör en flexibel 

dialog men säkerställer ändå att forskaren får svar på det som denne är intresserad av (Aspers 

2007:143). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer därför att vi ville skapa en öppen 

dialog och ge socialsekreterarna möjligheten att utveckla sina svar. Vi hade en intervju mall (Se bilaga 

1) med frågor kopplade till undersökningens syfte, men med semistrukturerade intervjuer hade vi 

fortfarande möjligheten att ställa följdfrågor.    

 

4.2 Avgränsningar gällande intervjuer 

 

Vi valde att intervjua tre socialsekreterare inom socialtjänsten som på olika sätt arbetar med ungdomar 

som blivit anmälda för olika brott. Detta då vi i studien inte lagt så stort fokus på intervjuer utan mer 

använt dem som kompletterande del till vår litteraturstudie. Vi valde att begränsa våra intervjuer till 

socialkontor tillhörande kommuner i södra delen av Stockholm. Det gjorde vi utifrån önskan om kort 

avstånd till vår arbetsplats, Södertörns högskola. De kommuner vi avgränsat oss till är tre medelstora 

kommuner. Vi valde även att inte avgränsa oss till en specifik enhet utan valde att vara öppna för alla 

enheter som arbetar med ungdomar och barn, detta då vi ansåg att typ av enhet inte hade relevans så 

länge enheten arbetade med den målgrupp vi ämnade att undersöka.  

 

4.3 Intervjupersoner 

 

Vårt urval består av tre socialsekreterare från tre olika kommuner. Socialsekreterarnas yrkeserfarenhet 

är sju månader, 11 år och 25 år. I resultat kapitlet benämns socialsekreterarna med “socialsekreterare 1, 

2 och 3”. Utefter de etiska riktlinjerna och våra egna resonemang valde vi att hålla deras namn och 

arbetsplatser anonyma. Detta för att minimera risken för eventuell identifikation, vilket uppfyller kraven 

för konfidentialitet och nyttjande (Ahrne 2013:65). 

Vi valde att inte benämna kommun eftersom vi anser att det inte är relevant för vår undersökning. Vi har 

däremot valt att benämna socialsekreterarnas yrkeserfarenhet då det kan vara relevant för vårt resultat 

och analys. En av socialsekreterarna arbetar på utredningsenheten och två arbetar på 

mottagningsenheten. Vi hade bokat in en till intervju med en fjärde socialsekreterare men när vi kom dit 

hade ett missförstånd från hennes sida skett, då hon var bortrest på tjänsteresa samma dag. Vi blev 
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tillsagda att hon skulle höra av sig så fort hon var tillbaka, men det gjorde hon tyvärr inte. Vi valde att 

inte kontakta henne igen då vi ansåg att de tre intervjuer vi redan hade var tillräckligt.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer och etiska aspekter 

 

Vi började sökningen av intervjupersoner genom att via telefon kontakta kommuner belägna i södra 

delen av Stockholm, och efterfrågade socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. Vi bokade 

in intervjuer med de socialsekreterare som sedan hörde av sig. Under samtalet beskrev vi tydligt syftet 

med uppsatsen och övergripande vad intervjufrågorna skulle handla om. Vi frågade om de godkände att 

intervjun spelades in och meddelade att den endast skulle användas till undersökningen och sedan 

raderas. Vidare informerade vi även om att de när som helst kunde avbryta intervjun, vi nämnde även 

hur lång tid intervjuerna skulle beräknas ta. På så sätt uppfyller studiens genomförande kravet om 

information och samtycke, men även konfedentialitetskravet och nyttjandekravet (Se Vetenskapsrådet 

2014:7–12). Varje intervju tog ungefär 40 minuter och genomfördes på socialsekreterarnas respektive 

arbetsplats. Ingen av socialsekreterarna nekade till att intervjun spelades in och ingen avbröt intervjun.    

 

4.5. Bearbetning av intervjumaterial  

 

En forskare som använder sig av ett kvalitativt förfarande är intresserad av att veta vad den intervjuade 

har att säga och hur/på vilket sätt denne säger det. För att kunna använda den viktiga och mest lämpliga 

informationen i analysen är det viktigt att få en fullständig redogörelse av intervjun (Bryman 2011:428). 

Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna Vi utelämnade detaljer så som pauser och delar som 

inte var relevanta. Det transkriberade materialet användes som underlag för redovisningen i resultatet 

där vi sammanställde vad socialsekreterarna berättade. I redovisningen av resultatet valde vi att belysa 

de frågor som har mest relevans för studiens syfte. Dessa är: 

 

 Hur arbetar ni med ungdomar som blivit anmälda? Sker arbetet och förfarandet olika ut beroende 

på anledningen till varför ungdomen blivit anmäld? / Familj som blivit anmäld? 

 Socialtjänstens har en svår uppgift i att verka både skyddande/stödjande och kontrollerande. I en 

del fall kanske ni får agera kontrollinstans/myndighet som vänder sig till de allra mest utsatta 

ungdomarna? Vi tänker att risken finns att de kan känna sig stigmatiserade? Anser du att 

ungdomarna som blir anmäla upplever att det blir stigmatiserade? Hur bemöter ni i så fall detta?  
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 Vår tanke är att socialtjänsten bedriver ett svårt men viktigt arbete. Via media och generellt sett 

har socialtjänsten inte alla gånger fått framstå positivt och många upplever verksamheten som 

präglat av ett stigma. Hur arbetar ni med samhällets bild av socialtjänsten? (Se bilaga 1)   

 

När vi skulle börja analysera vårt resultat kom vi fram till att uppsatsen behövde hjälp av mer 

förklarande rubriker och ett tydligare fokus på rapporterna om ungdomars röst. Vi tycker att det är 

viktigt att belysa dem för att sätta det i relation till den ökade barnrätten och barns behov i centrum 

(BBIC), som har som syfte att lyfta fram barn och ungas röster. Detta fokus kommer bland annat föras 

fram i resultat och analys, kopplat till vårt intervjumaterial, litteratur och teoretiska perspektiv.    
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5. En historisk bakgrundsbeskrivning av den svenska barnavården 

 

I detta kapitel kommer den historiskt bakgrundsbeskrivande texten belyses utvecklingen från hur den 

sociala barnavården förändrats i och med filantropernas ideella barnavårdsarbete under sekelskiftet och 

den första egentliga barnavårdslagstiftningen 1902 till 2000-talets barnavårdsarbete. Viktiga 

lagstiftningsförändringar, den professionella diskursens resonemang och den samhälleliga debatten 

beskrivs historiskt för att på så sätt visa hur dessa förändrat synen på sättet barn, unga och deras familjer 

bör bemötas och behandlas. Även korta beskrivningar av välfärdssystemet och dess förändringar under 

denna tid belyses för att på så sätt förstå och sätta barnavårdsarbetet i relation till de förändringar som 

skett i det svenska samhället.  

I detta kapitel presenterats några texter som behandlar förändringar i synen på barnavården genom 

historien från 1900-talet till 2000-talet.  

 

Barnavårdssystemet är en del av det svenska välfärdssystemet och hänger samman med den svenska 

socialpolitiken. Den svenska politiken brukar inordnas under den skandinaviska välfärdsmodellen. 

Välfärdsmodellen kännetecknas av jämlikhet, invånarna ska garanteras en ekonomisk grundtrygghet, 

och detta i form av generella bidrag, allmänna försäkringar och inkomstrelaterad ersättning vid 

arbetslöshet och sjukdom (Erlingsson, Larsson, Bäck 2012:284–285). Man kan tydligt urskilja att vad 

som tolkas som ett barnavårdsproblem är problematiskt och skiftande från tid till tid. Historiska och 

samhälleliga förändringar i samverkan med förändrade professionella diskurser kring vad som är ett 

barnavårdsproblem, befästs i en lagtext som i sin tur ger utrymme för nya kontextuella möjligheter och 

förändringar. Media, forskare, yrkesprofessionella och lagtexter samspelar kring dessa kontinuerliga 

förändringar av begreppens innebörd (Ahlgren 2004:18).  

 

Barnavårdsarbetets komplexa arbete har genom tiderna bestått och består även idag av en mycket 

komplex uppgift som dels, skall bedriva ett system för kontroll av marginaliserade grupper för att 

skydda exempelvis barn som riskerar att fara illa. Arbetet ska även bedriva ett system där 

hjälpbehövande familjer erbjuds stöd från samhället, delvis för att förebygga att barn far illa. De två 

förhållningssätten, hur man sätter dem i relation till varandra har en avgörande betydelse för tolkningar, 

beskrivningar och lagstiftningar/lagstiftningsförändringar inom det sociala barnavårdsarbetet 

(Lundström 2004:15). 
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5.1 1902, Lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade 
barn: Samhällsskydd, prevention och uppfostran (SFS 1902:67) 

 

De politiska och sociala processer som skett under 1900-talet har inneburit att seklet beskrivits som ett 

“omvandlingens sekel”, som det sekel då Sverige förvandlades från fattighus till föregångsland 

(Pettersson 2011:12). Många av de förändringar som skedde i Sverige under denna tid var reaktioner på 

internationella förhållanden. Under 1800-talets senare hälft, då industrialiseringen och urbaniseringen 

även satt sin prägel på Sverige, tydliggjordes en samhällsproblematik kopplad till ungdomar, 

kriminalitet och vanartat beteende. Dessa problem, som ansågs utgöra ett hot mot samhället kom att 

resultera i 1902 års lagstiftning, vilken kan betraktas som den första egentliga svenska 

barnavårdslagstiftningen (Ahlgren 2014:15). Lagen hade ett förebyggande syfte och insatser skulle först 

sättas in på hemmaplan för att därefter bli mer ingripande och i nödfall sluta med omhändertagande. 

Syftet var i princip att separera de bråkiga barnen, uppfostra dem och skydda de övriga 

samhällsmedborgarna från dem. Synen på barnen och de problem de uppvisade ansågs kunna härledas 

till samhällsutvecklingen. 1902 års lag uppvisar tydliga tankegångar om prevention men framförallt 

uppfostran (Ahlgren 2014:16). I 1902 års lagstiftning introducerades tillsammans med en råd preventiva 

åtgärder även den rättsliga regleringen för omhändertagande av barn med tvång. I ett försök att 

förebygga den samhällsfarliga vanarten kunde man besluta om tvångsomhändertaganden om barnet var 

vanartat eller om det ansågs utveckla vanart (Lundström 2004:13).  

 

5.2 1924, Lagen om samhällets barnavård: En byråkratisk förvaltningsmodell som stärker 
barnets ställning träder fram 

 

Den tidigare fosterbarnsvården och de frivilliga omhändertaganden som framförallt gjordes på grund av 

familjernas fattigdom eller sjukdomar kom att kritiseras för att den inte gav möjlighet att omhänderta 

barnen för deras egen skull, när de vanvårdades eller misshandlades.  

Barnets ställning något i och med 1924 års lag (Lundström 2004:13). Framförallt medförde lagen en 

tydligare organisering i barnavårdsarbetet som betonade ett ökat kvalitativt arbete och från den här tiden 

kan man urskilja att den sociala barnavården börjar anta mer drag utav en byråkratisk 

förvaltningsmodell (Ahlgren 2014:16). Det var nu en kommunal uppgift, att genom obligatoriska 

barnavårdsnämnder, se till att barn som far illa fick den vård de var berättigade till (Friis 2003:62). 

Åtgärderna var även här uppbyggda och baserade på succesivt mer ingripande insatser. Lagen 

specificerade denna ordningsföljd genom att förtydliga att i ett tidigt skede kunna förmana föräldrar eller 
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varna barnet, tillgripa aga eller anlitande av anstalt till stöd för hemuppfostran. I de fall där dessa 

åtgärder inte var nog hänvisade lagen till omhändertagande för skyddsuppfostran. För de barn som var 

födda utanför äktenskapet, och på sätt extra utsatta, tillkom en lag 1917, om tillsättandet av en 

barnavårdsman. Denne skulle bistå modern med råd och upplysningar samt även säkerställa att barnets 

bästa tillvaratogs. Utifrån Petterssons resonemang går det tydligt att urskilja en syn på kategorin den 

ensamma modern med det oäkta barnet, som extra problematiska omständigheter. Pettersson beskriver 

barnavårdsnämndernas arbete och uppgift som auktoritativa, som en övervakande och kontrollerande 

instans över föräldrarna (Pettersson 2011:39). Lagen från 1924 kom i princip att gälla ända fram till 

1960, några förändringar var dock framträdande, barnavårdsnämnderna hade inte längre efter 1942 

någon rätt att vidta aga som åtgärd (Pettersson 2011:40). Andra mindre förändringar av 1924 års lag 

gjordes 1934 då lagen utökades till att omfatta åldrarna 18-21 år och 1942 då samhällets 

möjlighet/skyldighet att omhänderta barn utökades (Ahlgren 2014:16).  

 

5.3 Lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom (barnavårdslag): Stärkt 
barnrätt, förebyggande insatser och frivillighet som grund för det sociala arbetets 
professionella expertis. 

 

Satsningar inom välfärdsområdet kunde möjliggöras under 1950- och 1960-talet. Den svenska 

arbetsmarknaden och ekonomin blomstrade och kommunsammanslagningarna under 1950-talet bidrog 

till ett ökat behov av socialsekreterare. Kommunerna anställde socialsekreterare som kom att fokusera 

på sin tjänstemannaroll och den byråkratiska handläggningen (Lundström 1993:14). De professionella, 

men framförallt byråkratiska socialsekreterarna övertog på så sätt den ideella filantropins uppgift i att 

skydda och uppfostra de vanartade barnen. Samhällets barnavård kom i och med 1960 års lag och 

samhällsklimat att betona det standardiserade och professionella utredningsarbetet. Arbetet skulle 

utföras av tjänstemän som hade professionell kompetens inom framförallt det medicinsk/psykiatriska 

och juridiska området (Friis 2003:62). Lagen präglades fortfarande till viss del av synen att skydda 

samhället från unga avvikare men man började alltmer fokusera kring att arbeta förebyggande med de 

barn som ansågs befinna sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt. Tidiga individuella insatser, 

upprättandet av psykiatrisk barn- och ungdomsvård samt implementering av nya 

diagnostiseringsmetoder var nu viktiga verktyg inom den sociala barnvården (Lundström 2004:14). I 

och med 1960 års barnavårdslag, Lag om samhällets vård av barn och ungdom, gavs samhället utökat 

mandat att ingripa i ett förebyggande syfte, för de barn och unga som riskerade att fara illa. Detta fick 

till följd att även det omgivande samhället kom att ta ett ökat ansvar för barn och unga. 1960 års 
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barnavårdslagstiftning avskaffades uppdelningen mellan skyddsuppfostran och samhällsvård. Istället 

menade lagen att barnen kunde omhändertas genom frivillig samhällsvård eller genom tvångsvård. Barn 

över 15 år fick nu rätt att yttra sig i hur vården gällande dem skulle utformas. Barnavårdsnämnden fick 

utökade befogenheter i att avgöra och återta en fosterhemsplacering eller förbjuda föräldrar att återta 

sina barn från fosterhem (Statens offentliga utredningar 2009:99:56-57). Detta var en tid där synen på 

barnet och människan förändrades. Lundström beskriver att 1900-talet fram till andra världskriget 

fokuserade på biologiska förklaringar till problem. Teorier om barn- och ungdomspsykopati var 

framförallt framträdande i fråga om att förklara ungdomars avvikelser. I och med andra världskriget då 

den psykoanalytiska teorin fick sitt genombrott i barnavårdsdiskursen började man mer och mer 

intressera sig på barn och unga i relation till familjen. Detta kom även att avspegla sig i att lagstiftningen 

mer och mer kom att överge moraliserande tongångar till att anamma psykologiska och psykiatriska 

förklaringsmodeller.  

 

Men Lundström beskriver vidare att repressiva tankegångar levde kvar. Åtgärderna var succesivt 

uppbyggda utifrån råd och stöd och till sist användes tvångsomhändertaganden. Klienterna betraktades 

fortfarande i hög utsträckning som objekt som sorterades och kategoriserades, i det som präglade 1960-

talets utredningsverksamhet, den rationellt bedrivna utredningsprocessen (Lundström 2004:14). 

 

Ahlgren (2014) relaterar framväxten av öppenvården på bekostnad av slutenvården utifrån ett förändrat 

synsätt på familjen som förtjänt av samhällets stöd, detta var en uppfattning som kom att råda från 1950-

talet och framåt. Han sätter även samma fenomen i relation till 1960- och 70-talets politiskt präglade 

ideologiska perspektiv som tog avstånd från institutionsvård och förespråkade andra 

behandlingsalternativ. Dessa ideologiska perspektiv tydliggjordes politiskt av socialarbetare under 1960- 

och 70-talet. Ahlgren diskuterar vidare om att förändrade ideologiska och politiska ställningstaganden i 

kombination med vissa ekonomiska tankar troligtvis var starka påverkansfaktorer som låg till grund för 

avvecklandet av institutionsvården under denna tid. En vilja och ett behov av att minska kostnader för 

dygnsvård möjliggjordes i ett samhälle med god ekonomi. Även metodutvecklingar realiserade de 

rådande ideologiska förändringarna (Ahlgren 2014:11). När den nya barnavårdslagen antogs 1960 var 

det sociala arbetet uppdelat i tre områden; barnavård, nykterhetsvård och socialhjälp. Denna uppdelning 

ifrågasattes och framförallt ifrågasattes den patriarkala människosyn som lagen innebar, då den i hög 

utsträckning utsatte klienterna för tvångsåtgärder och därigenom i hög utsträckning stigmatiserade 

människor. Barnavårdsnämnden kunde nu förbjuda föräldrar som vårdnadshavare, att återta sina barn 

från fosterhem. Detta visar på ett ökat barnrättstänk och samtidigt också en försvagad föräldramakt 

(Statens offentliga utredningar 2009:99:57). Här ställs komplexa etiska principer mot varandra. 
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Samtidigt som man alltmer börjar betona barnets rätt till skydd från att fara illa i sin hemmiljö, anser 

man inte längre att man kan göra intrång i familjens privata sfär som tidigare, detta då familjen trots allt 

framstod som viktig (Lundström 2004:14).  

 

5.4 1982 Socialtjänstlagen, SoL Frivillighet, självbestämmande och familjevårdsprincipen 
viktiga principer i en allmänt hållen lag 

 

Tiden efter 1982 åtföljdes av en mängd debatter, bland annat kritiserades det framträdande tvånget som 

tidigare fått tagit en central plats. Den socialtjänstlagstiftning som trädde i kraft år 1982 påverkades i 

hög utsträckning av utbyggnaden av den offentliga sektorn och av ifrågasättandet av den gamla 

socialvården. Som en bekräftelse på kritiken av den gamla socialvården började barnavårdsnämnderna 

att avvecklas (Lundström 2004:14). Barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och socialhjälpsnämnden 

ersattes nu av en enhetlig socialnämnd i varje kommun. Huvudansvaret för barnavårdsärendena flyttades 

från barnavårdsnämnden till socialnämnden som i realiteten delegerade arbetet till socialsekreterarna 

(Statens offentliga utredningar 2009:99:57).  

 

Det uppdelade sociala arbetet samlades under en lag. Man betonade alltmer att arbetet skulle bygga på 

struktur, allmänt och individuellt inriktade insatser samt att arbetet framförallt skulle präglas av respekt 

för den enskilde individen. Barn och unga skulle erbjudas det skydd de behövde och ges möjlighet att 

utvecklas såväl psykiskt, fysiskt och socialt. Frivillighet och självbestämmande men även familjen och 

familjevårdsprincipen blev viktiga principer att arbeta efter (Ahlgren 2014:16). Det sociala arbetet 

beskrevs som ett samverkansarbete mellan socialarbetaren och familjen. Den enda tvingande åtgärd som 

nämnden nu kunde använda sig av nu var barnets skiljande från hemmet (Lundström 2004:15). Trots 

viljan att arbeta sig bort ifrån tvångsinsatser inom det sociala arbetet ansågs det ändå inte helt 

realiserbart. SoL kompletterades därför med två lagar gällande den vård som inte kunde ske i 

samförstånd och detta resulterade bland annat i Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Denna skulle användas i absoluta nödfall och med barnets bästa som utgångspunkt (Statens 

offentliga utredningar 2009:99:57). Synen på socialtjänstens som serviceproducent och förändringar 

inom organiseringen, kanske framförallt gällande ökad betoning på decentraliserad styrning och 

ramlagskonstruktion, istället för den detaljlagsreglering som utmärkte 1970-talet, innebar att lagtexten 

blev allmänt hållen. LVU från 1980, som reglerar tvångsomhändertaganden av barn, använde 

beteckningen “brister i omsorgen” för sådant som kunde innebära fara för barns hälsa och utveckling 

och därmed aktualisera tvångsomhändertaganden. Lagen preciserade inte barnavårdens mål särskilt 
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tydligt och framförallt kom LVU från 1980 att kritiseras för att den var otydlig då den var oklar över 

vilka fall som skulle leda till tvångsomhändertaganden (Lundström 2004:15–16). 

 

5.5 1990 och 2000-talet; Ett starkare barnrättsperspektiv: Forskning och evidensbaserade 
metoder som grund för det sociala arbetet 

 

Friis (2003) beskriver 1990-talet som “arbetslöshetens decennium”, där såväl långvarig och kortvarig 

arbetslöshet ökade, framförallt ökade ungdomsarbetslösheten. Enligt socialstyrelsen ökade antalet 

barnavårdsanmälningar och ansökningar från föräldrar och antalet barnavårdsutredningar under 

perioden 1993-1997. Friis sätter dessa ökade antal anmälningar i relation till dels den höga 

arbetslösheten bland föräldrar och den ökade invandringen av barnfamiljer men tolkar det även som att 

benägenheten att anmäla kan ha ökat då känsligheten för barns utsatthet förts upp i ljuset på ett helt 

annat sätt. Andra troliga förklaringar till ökade antal anmälningar menar Friis kan vara förbättrade 

samarbeten mellan socialtjänsten och andra myndigheter. Mot bakgrund av rådande omständigheter 

ansåg socialstyrelsen det troligt att situationen för många barn och unga blivit svårare, något de märkt i 

form av ökade problem inom familjerna. Problembilderna visade sig komplexa och samspelar mer eller 

mindre samtidigt (Friis 2003:52–53). Den kritik som socialstyrelsen riktade mot socialtjänstens barn och 

ungdomsarbete 1994 visade på att socialtjänsten hade bristande kunskap om barn och ungas behov. Den 

visade även att de saknade goda arbetsmetoder, systematik i arbetet och att utredningarna alltför ofta lät 

sig styras av ett vuxenperspektiv. Det lagförslag som Socialtjänstkommittén lade fram 1994 handlade 

bland annat om socialtjänstens förtydligande av barnperspektivet, detta i och med att begreppet 

konkretiserades i lagens första paragraf. Anmälningsskyldigheten för de som arbetade med barn och 

unga förtydligades och en tydlig reglering angående hur lång tid en barnavårdsutredning fick ta infördes. 

Vidare förtydligades kommunernas skyldighet att stödja de biologiska föräldrarnas kontakt med sitt barn 

under den tid de vistades i familjehem. Även underlättnaden av vårdnadsöverflyttningar till 

fosterföräldrar, i de fall där det anses vara det nödvändigt bästa för barnet, genomfördes (Lundström 

2004:16-17).  

 

Tidigare lagförändringar år 1990 hänvisade till Barnkonventionen och till att barns behov alltid ska vara 

i centrum (Socialstyrelsen 2012: 8). 1990 års lag kompletterade den befintliga lagen med att peka ut 

situationer som barnmisshandel och “otillbörligt utnyttjande”, vid sidan av de tidigare förekommande 

“brister i omsorgen” och “något annat förhållande i hemmet” (Lag 1990:52 med särskild bestämmelser 

om vård av unga).  
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Men det var inte enbart lagförändringar som behövde komma till stånd, kunskapsbristerna gällande barn 

och unga behövde åtgärdas. Nya syn-respektive arbetssätt för socialtjänsten fokuserade på att arbetet 

skulle vara lösningsinriktat och att professionen skulle bygga på kunskap, därmed kom socialstyrelsen 

att bli viktig som stödjande och informationsspridande kunskaps aktör. På uppdrag av regeringen 

utarbetade socialstyrelsen 1999 programmet nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

(KUBAS). Syfte med programmet var att stödja systematisk kunskapsuppbyggnad och 

informationsspridning med en betoning på tillgången och användandet av forskning i det praktiska 

sociala arbetet. Socialstyrelsens arbete kom att bli startskottet för användandet och prövandet av de 

metoder inom det sociala arbetet som beskrivs som evidensbaserade. Detta trots en omfattande debatt 

om svårigheter att utvärdera och fastställa effekter av metoder inom socialt arbete (Ahlgren 2014:26). 

Socialstyrelsen beskriver evidensen som en av grunderna för beslutsfattandet, evidens förklaras komma 

ifrån välgjorda vetenskapliga studier om insatsers effekter. Den evidensbaserade praktiken i det sociala 

arbetet definieras vidare som en medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga 

kunskapen, den professionelles expertis utefter den berörda personens situation, erfarenhet och 

önskemål (Socialstyrelsen 2012:11).  

 

År 1996 kom en rapport som redovisade resultatet från det så kallade “Barn i fokus-projektet”. Den 

visade på en problematik med att barnavårdsinsatserna skulle genomföras tillsammans med den 

enskilde, vilket visade på att föräldrarna fick stort inflytande, vilket inte alla gånger var av godo. 

Efterföljande lagändringar 1997 betonade därmed barnperspektivet än mer. Barnets vilja i fråga om 

LVU ärenden säkerställdes genom att föräldrar och barn separerades till skilda offentliga biträden. 

Dessa visar på en intressekonflikt mellan barns rätt till en god uppväxt och föräldrars vilja att ha sina 

barn hos sig. Det visar även på ett förverkligande av konventionens bärande idéer om att barn har fullt 

och lika människovärde, framförallt visar det på en bild av barnet som aktiva subjekt med rätt att 

påverka sin egen livssituation (Friis 2003:54-55). Friis menar på att det ökade barnrättsperspektiv som 

barnkonventionen lyfter fram innebär att barnet självständiggörs i förhållande till familjen. Hon 

förklarar vidare att kritiska röster anser att barnen inte blivit autonoma, utan att det är de vuxna som har 

definitionsmakten, samhället har genom staten och dess myndigheter på så sätt tagit över makten från 

föräldrarna gällande i att tolka vad som är bäst för barnet (Friis 2003:56).  

Lundström menar att lagen utifrån hänvisningar till FN:s barnkonvention förskjuter fokus från 1980-

talets familjeperspektiv till ett mer utpräglat barnperspektiv, men visar också på lagstiftningen och dess 

praktiska tolkning som komplex då den trycker på barns rätt till skydd men samtidigt också lyfter fram 

de viktiga familjerelationerna (Lundström 2004:15). 
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Trots omfattande förändringar ansågs barnavårdens mål inte framkom tillräckligt tydligt och inte heller 

de insatser nämnden skulle vidta i specifika situationer. Lagen reviderades 2002 och mer fokus lades på 

helhetsbedömningar, frivillighet och kontinuitet samt individens rättighet att överklaga och en skärpt 

myndighetsutövning (Ahlgren 2014:17). 

 

5.6 Lagförändringar som reflekterar synen på barn, unga och deras familjer 

 

Här vill vi belysa hur lagförändringar påverkat den sociala barnavården.. En sammanfattande text förs 

utifrån historiska lagförändringar och vad detta inneburit i fråga om förändrade syn- respektive 

arbetssätt inom den sociala barnavården. Även teorin om Stigma kommer att belysas. 

 

Lagen påvisar de rättsliga aspekter som den sociala barnavården hänvisar till men den påvisar även den 

kontextuella verklighet som lagstiftningen verkar i, samhällets syn på utsatta barn och ungdomar 

(Ahlgren 2014:15).  

Sandin och Halldén har undersökt hur synen på barnets bästa och hur barndomen förändrats under 1900-

talet. De menar att denna utveckling inneburit en förändrad välfärdsstat där staten fått ta mer ansvar för 

barn. Barnet har fått större rättigheter medan föräldrarnas rättigheter har minskat (Statens offentliga 

utredningar 2009:68).  

 

Barnavårdslagarna från 1902 och 1924 framstår som präglade av synen att uppfostra såväl föräldrar och 

barn (Pettersson 2011:39). En succesiv ökad byråkratisering och förtydligande av barnrättigheter kan 

dock urskiljas ifrån 1924 (Ahlgren 2014:16). Barnavårdslagen från 1960 betraktas i en historisk 

belysning som en detaljstyrd lag med färdiga lösningar. Den professionalisering som dåtidens arbete 

uppvisade med korrekthet i utredningsarbetet och utökade antal tjänstemän i yrket ledde till att 

maktaspekten kom att lyftas fram som negativ (Lundström 2004:14). Ansatser till att arbeta sig bort 

ifrån denna ojämna maktfördelning där socialsekreteraren satt i en direkt överordning gentemot klienten 

kan vi urskilja genom 1982 års ramlagstiftning (Ahlgren 2014:16).  

 

Ahlgren (2014) menar att trots att genomgående och stora förändringar kring grundläggande syn på 

barns sociala- och beteendeproblem så har socialarbetares intresse för fosterhems och institutionsvård 

varit ett dominerande behandlingsinslag i den sociala barnavården. Detta trots att både fosterhem och 

institutionsvård under lång tid har varit föremål för omfattande kritik (ibid:26).  
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Sallnäs visar dock i sin avhandling att antalet platser på institutioner minskade från drygt 8500 i början 

av 1930-talet till knappt 2000 på 1980-talet. 1950-talets lagändringar i samspel med ökad kriminalitet 

och missbruksproblematik resulterade i en enorm platsbrist på de då rådande ungdomsvårdsskolorna 

som fanns. Denna nedmontering tros dels bero på professionellas önskemål om metod- och 

kvalitetsförbättring men kan även till stor del förklaras av den ideologiska debatt som fördes under 

1960-talet. Dessa debatter handlade om stigmatisering och utanförskap och tog starkt intryck av 

Foucault och Goffmans verk som uppmärksammade anstalternas förtryckarsystem (Ahlgren 2014:28). 

Goffmans (1973) resonemang om anstalternas förtryckarsystem utgår ifrån att fängelsedömda, 

mentalpatienter och/eller intagna generellt, stämplas som en andra klassens eller till och med lägsta 

klassens medborgare. Detta bidrar till att de tenderar att vilja dölja sin historia för att inte stämplas 

negativt av samhället och för att kunna möjliggöra en nystart (ibid:51). Goffman beskriver vidare stigma 

som att ha en skadad identitet och som nära kopplat till skam. Personen i fråga tenderar att bli påmind 

och påkommen av andra om sitt stigma, vilket kan leda till många förödmjukande och skamfyllda 

upplevelser (Scheff och Starrin 2013:196–199). Goffman anger tre olika skilda typer av stigman: 

kroppsliga stigman som ett fysiskt handikapp, karaktärsstigman, som exempelvis kan vara missbruk, 

kriminalitet eller psykisk ohälsa alternativt gruppstigman som etnicitet, kön och nation (Goffman 

1972:13). Det är de “icke avvikande” och därför “normala” personerna som främst tolkar och använder 

begrepp som stigma, för att på så sätt kunna förklara de “onormalas” underlägsenhet och därmed 

tydliggöra och övertyga andra om vilken fara de “onormala” representerar (Goffman 2012:13).   

 

Debatten och den omgivande samhälleliga diskursen som följde efter denna tid, kom att resultera i en 

lagstiftning där man framförallt valde att försöka arbeta sig bort från den allmänna bilden av den sociala 

barnavården som repressiv, kontrollerande och stigmatiserande. 1982 års lagstiftning kom att betona 

individuellt anpassade insatser och familjebehandlingar som viktiga. De enskilda nämnderna i 

kommunen fick stora möjligheter att forma insatserna på mest ändamålsenliga sett genom den nya 

ramlagstiftningen. Tvångslagstiftning, Lag med särskilda bestämmelser som vård av unga (LVU) 

understryks som en sista åtgärd som framförallt utgår ifrån barnets bästa och inte samhällsskydd. 

Samverkan och service präglade samhällsklimatet under denna tid. Den omfattande utbyggnaden av 

barnomsorgen och äldreomsorgen skulle präglas av frivillighet och service (Lundström 2004:14). 1990-

talets lagändring uppstod även den som en reaktion på kritik på tidigare lagstiftning och undermåliga 

utredningar. Det uppmärksammades att barnen många gånger fick ta för lite plats i utredningarna. 1990- 

och 2000-talets betonande på evidensbaserade metoder och den ökade barnrätten har på så sätt kommit 

att, i viss mån, förskjuta 1980-talets betoning på familjen till förmån för barnet (Lundström 2004:17).   
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6. Reflekterande diskussion  

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur den samtida barnavården fungerar idag, men även hur tidigare 

strukturer och arbetssätt försvårar möjligheten till att arbeta på önskvärt sätt. Den inledande 

underrubriken beskriver Barns Behov I Centrum (BBIC). Det stycket väljer vi att ha med då det visar på 

dagens intentioner med att bedriva ett enhetligt, kvalitativt, forskningsbaserat barnavårdsarbete som är 

rättssäkert och där avsikten är att barnen ska få göra sina röster hörda (Svendsen 2012:10). Även 

metoden ”Signs-of-Safety” kommer att beskrivas. Detta då det är en metod som används i det praktiska 

arbetet och på så sätt ska säkerställa att BBIC involverar och delaktiggör barn, föräldrar och andra 

viktiga personer i barnets nätverk (Embreus). Texten som hör till underrubriken: Gamla analytiska 

strukturer försvårar möjligheten till förändrade synsätt, beskriver hur gamla föreställningar av 

socialtjänsten som en kontrollerande myndighet visat sig svåra att bli av med. Detta då verksamheten 

historiskt bedrivit ett arbete som varit inriktat på byråkratiska arbetsmetoder och på kategoriseringar av 

människor (Friis, 2003:64). 

Trots att den sociala barnavården har gjort många försök att arbeta sig bort från den gamla bilden som 

kontrollerande myndighet har det visat sig svårt att förändra i verkligheten (Lundström 2004:15). En 

problematik kring detta diskuteras nedan, för att på så vis framhålla vilka hinder och problem dagens 

sociala barnavård ställs inför. Det kommer i stycket även att föras ett resonemang kring Ahrne och 

Papakostas teori om organisationers tröghet. Texten som beskriver hur utredningsprocessen i en 

barnavårdsutredning går till anser vi är viktig att ha med då den ger en förståelse och insyn över hur det 

sociala barnavårdsarbetet går till och visar på vilka förutsättningar och riktlinjer socialsekreteraren har 

att förhålla sig till. Dessa beskriver även den syn på klienterna som förmedlas genom arbetet. Stycket 

som handlar om: Etiskt förhållningssätt och arbete inom den sociala barnavården, anser vi är viktigt att 

belysa då det visar på de nutida direktiv och intentioner som finns gällande förhållningssätt och 

bemötande gentemot klienter. Texten tillhörande underrubriken: Den ojämlika maktfördelningen anser 

vi är viktiga omständigheter att beskriva då det handlar om en ojämn maktaspekt som påverkar det 

sociala arbetet, oavsett historisk tid eller nutid.  

Ungdomars erfarenheter av socialtjänsten tar vi upp utifrån andrahandsinformation. Resultat utifrån 

Organisationen Maskrosbarn (Maskrosbarn 2014) och Bolin och Sorbrings rapport När många vill 

hjälpa till” - Barns och ungdomars erfarenhet av interprofessionellt samarbete inom den sociala 

barnavården (2014) använder vi som grund för hur barn och ungdomar upplever socialtjänstens arbete. 

Vi vill undersöka om det märks något av det ökade barnperspektivet och barnrättsperspektivet utifrån 

ungdomarnas upplevelser. Slutligen tar texterna som handlar om omorganiseringar, ekonomiska 

åtstramningar, pressade arbetsförhållanden och kvalitetsbrister upp de rådande kontextuella villkoren 
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som påverkar hur den sociala barnavården bedrivs idag. Vi vill beskriva dessa för att sedan kunna 

analysera hur dagens villkor spelar in på om/hur det sociala barnavårdsarbetet kan bedrivas på det sätt 

som intentionerna önskar. 

 

6.1 Barns Behov I Centrum (BBIC)  

 

Ett utvecklande av Barns behov I Centrum (BBIC) uppstod som en ansats att försöka se till att lagens 

och barnavårdsarbetets betonande på barnets bästa förverkligades i realiteten. BBIC beskrivs enligt 

socialstyrelsen som ett förhållningssätt som sätter barnet i fokus och som systematiskt och genom 

utförliga dokumentationer säkerställer rättssäkerheten i utredningarna. Vidare är syftet att utredningarna 

ska genomföras likvärdigt i landets kommuner. Fördelarna med BBIC är att barnets ställning och 

rättigheter stärks. Det innebär vidare en ökad tydlighet över vad som behöver lyftas fram och minimerar 

risken att vissa faktorer förbises (Socialstyrelsen 2002:8). En beskrivning av syftet med BBIC och hur 

det fungerar är viktigt då det visar på en utveckling inom det sociala barnavårdsarbetet där avsikten var 

och är att barnet ska få en alltmer framträdande roll i utredningarna, åtminstone i teorin (ibid:10). Kritik 

mot BBIC menar dock att det leder till alltför omfattande, detaljstyrda och krångliga utredningar som tar 

för mycket av den redan knappa tiden (Svendsen 2012:57). 

 

Tidigare kritik visade på bristande barnavårdsutredningar där barnen knappt fick komma till tals under 

utredningarna. Även arbetet gällande familjehemsplaceringar och utredningar visade sig vara osakliga 

och partiska. Socialstyrelsen blev en viktig aktör i att åtgärda dessa brister. Ett behov av att på ett 

övergripande plan, och framförallt med utgångspunkt från barnen, förbättra den sociala barnavården, 

realiserades i och med utvecklandet av formulärserien, benämnd som Barnens behov i centrum, även 

kallad BBIC (Socialstyrelsen 2002:10). Resultatet från socialstyrelsens rapport kom att peka på att 

bedömnings och frågeformuläret fungerade som ett bra hjälpmedel för att tala med barn och för att 

samla in viktig information i samband med barnavårdsutredningarna. Utifrån BBIC:s grundläggande 

principer och syfte betonas vikten av att; stärka barnets ställning, bidra till en ökad rättssäkerhet, öka 

samarbetet mellan föräldrar, omsorgsgivare och viktiga nätverk samt att skapa en systematik i 

handläggnings- och utredningsarbetet. BBIC står för barns behov i centrum och är framförallt en modell 

som socialstyrelsen utvecklat för utredning, planering och uppföljning av barn och unga i den sociala 

barnavården (Fridh och Norman 2008:36) (Socialstyrelsen 2002:10). BBIC utgår från den helhetssyn 

som bygger på den rådande barnavårdslagstiftningen och forskningen om barn och unga i utsatta 

miljöer. Det baserar sitt arbete i hög utsträckning på Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska syn på 
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barns utveckling och John Bowlbys anknytningsteori när det gäller de utvecklingsteoretiska perspektivet 

(Svendsen 2012:12). Med hjälp av BBIC triangeln åskådliggör och fångar man in en helhetssyn som 

man sedan arbetar efter. BBIC triangeln sätter barnet i mitten och visar på hur denne omsluts och 

påverkas av faktorer som; föräldrarnas förmåga, barnets behov och barnets familj och miljö 

(Socialstyrelsen 2002:13)  

 

Tomas Embreus (2005) menar att “Signs- of- Safety” idag kommit att användas som en kompletterande 

och förbättrande metod ihop med BBIC. Han menar vidare att socialstyrelsen och dess BBIC-grupp är 

noga med att säga att BBIC inte är en metod, utan mer ska ses som ett verksamhetssystem dit 

omfattande dokument och formulär hör till. Metoden ska i det praktiska arbetet säkerställa att BBIC 

involverar och delaktiggör barn, föräldrar och andra viktiga personer i nätverket. Han säger vidare att 

det ska vara ett jordnära och enkelt arbetssätt som går ut på att säkerhetsorientera, sammarbetsstyra och 

styrkebasera. Tillsammans ska man diskutera fram en lösning på problemet där barnet får sina behov 

tillgodosedda på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om att skapa en plattform för samarbete med en 

balanserad bedömning som grundar sig på aktuell fakta och historia. Man lyfter och belyser genom detta 

både styrkor och risker i fråga om; risk för skada för barnet, framtida risk och existerande skydd så som 

styrkor och resurser inom familjen. Syftet med “Signs- of- Safety” är att skapa arbetsmetoder och 

förhållningssätt som grundar sig på partnerskap inom familjen och dess nätverk (Embreus 2005). 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

6.2 Gamla analytiska strukturer försvårar möjligheten till förändrade synsätt  

 

Det som dagens socialtjänst vill lyfta fram i det sociala barnavårdsarbetet; med barnets bästa och med ett 

öppet, behandlande och motiverande arbete har försvårats då arbetet sedan länge präglats av 

byråkratiska arbetssätt i form av kategoriseringar och statistik (Friis, 2003:64). Gamla föreställningar av 

människor, arbetssätt och rutiner har i det dagliga arbetet visat sig vara mycket trögföränderliga, vilket 

fått till följd av att barnets bästa inte alltid kommit i fokus i utredningar, behandlingar och insatser 

(Lundström 2004:15). 

 

Socialbidragshanteringen och den sociala barnavården, till skillnad från barnomsorgen och 

äldreomsorgen, tycks fortfarande kopplas samman med det gamla, kontrollerande fattigvårdsarbetet. 

Socialtjänstlagen har varit och är fortfarande en lag som balanserar mellan kontroll/stöd, 

frivillighet/tvång. Trots att tvångsomhändertaganden separerats från socialtjänstlagen och lyder under 



23 
 

lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), har socialtjänsten som verksamhet ändå dock 

en skyldighet/möjlighet att tvångsomhänderta barn eller unga då omständigheterna kräver det. Det är 

svårt att komma ifrån den reella verkligheten att socialtjänsten är en verksamhet som måste utöva en 

viss kontroll gentemot sina klienter (Lundström 2004:15). Ahlgren menar att trots goda intentioner om 

att förändra socialbyråernas arbetssätt, så har traditionella arbetsrutiner och principer för lösningar av 

sociala problem i princip kunnat leva kvar relativt oförändrade under 1900-talet (Ahlgren 2014:11). 

Fasthållandet vid gamla arbetsmodeller sägs till viss del beror på de “olika administrativa, 

organisatoriska, lagmässiga, direktivgivande, kontrollerande och statistikskapande influenser” som 

omgärdar det sociala arbetet. Wächter påpekar att dessa regleringar dock inneburit en enhetlighet bland 

de tidigare bristfälliga och lokala handläggnings- och dokumentationsprotokollen. Samtidigt har 

tydligare regleringar och lagdirektiv visat på vad som är arbete och vad som är icke arbete. Det i 

statistiken osynliga arbetet kan bli någonting utöver det man måste göra och därför någonting man kan 

låta bli. Skicklighet gällande administrativa göromål har därmed kommit att belönas mer i praktiken, en 

trolig bidragande faktor till att formaliserade arbetsmodeller kommit att få och bibehålla en central plats 

i det sociala arbetet (Friis, 2003:64). Ahrne och Papakostas skriver om att organisationer uppvisar en 

tröghet när det handlar om att förändra sig. Individerna som verkar i organisationen uppvisar ofta ett 

motstånd till förändring då de inte har viljan eller förmågan att bidra till förändringen. Det mänskliga 

perspektivet i organisationernas sätt att fungera visar sig i att människorna vill göra det bästa möjliga 

men ofta inger de redan etablerade institutionaliserade uppfattningarna och den existerande 

organisatoriska verksamheten en stabilitet och trygghet som man inte vågar ändra på (Svensson, 

Johansson, Laanemets, 2010:42).  

 

Det sociala arbetets praktik har i mångt och mycket baserats på att belysa och förhindra det som man 

genom tiderna uppfattat som samhällsproblem eller avvikande beteenden. På 1930-talet var det smutsen, 

vanvårdens och förståndshandikappets konsekvenser som fick ta plats som centrala samhällsproblem. 

Idag är det barn som lever med arbetslösa och missbrukande föräldrar eller barn som kommer från 

familjer som har en annan etnicitet eller annan kulturell bakgrund som lyfts fram som problematiska 

grupper. Kritik mot de tvångsomhändertaganden som skett har ofta fokuserat på föräldrarnas 

problematik. Väldigt ofta har det varit föräldrarna, eller rättare sagt mödrarnas brister som har utretts 

och barnen har inte fått tagit den plats som behövts. På så sätt spelar moraliska avvikelser och 

beskrivningar om vad som är normalt eller avvikande även stor roll idag. Kategoriseringar av barnets 

miljö utefter vad som är normalt respektive onormalt under den rådande tidsandan kategoriserar och 

stämplar barnet samtidigt som det även negligerar det. Många välfärdsfrågor har sedan länge varit en 

uppgift för de filantropiska organisationerna som också kan anses ha lagt grunden till den svenska 
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moderna välfärdsstaten (Meeuwisse, 2007:39). Dessa socialreformatorer ansåg att det var viktigt och 

nödvändigt att dela in de hjälpsökande och behövande utifrån olika kategorier. Det fanns dom som 

menade att socialpolitiken vid denna tid till stor del främst handlade om kategorisering (Pettersson 

2011:33). Dessa kategoriseringar ansågs viktiga för att sedan kunna skilja ut vilka som behövde hjälp 

och vilken slags hjälp som var lämpligast. Dock handlade hjälpen till stor del om att få en överblick och 

kunna kontrollera medborgarnas beteenden. I slutändan handlade det troligtvis om att utöva försök till 

att omforma individer till att uppvisa mer acceptabla, och vad man utifrån denna tid, ansåg som 

samhällsanpassade beteenden (Meeuwisse 2007:40). Malcolm Payne beskriver att det sociala arbetet har 

en moralisk bas, där socialsekreterarens uppgift är att utifrån samhällets värderingar göra moraliska 

bedömningar. Vidare uttrycker även Payne att vår moraliska bas måste vara acceptabel i det politiska 

klimat som omger oss och reglerar det arbete som utformas inom exempelvis socialtjänsten. Men såväl 

politiska regleringar såsom lagar är starka bidragsfaktorer till att forma det samhälle vi lever i och de 

värderingar som är rådande i det nuvarande samhällsklimatet. Värderingarna talar om för oss, vad som 

är “rätt beteende” och vad som är “fel beteende”, många gånger uttalat men många gånger även outtalat. 

Med det ”normala” som referensram sätts därmed ofta gränserna för vad som är det acceptabla 

(Andersson 2007:235).   

 

6.3 Barnavårdsutredningen: utredningsprocessen 

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är varje kommun ansvarig för socialtjänstens arbete, vars 

uppgifter fullgörs av en nämnd, socialnämnden. Socialtjänstlagen (SoL) reglerar nämndens skyldighet 

och ansvarar över att se till att barn och unga som riskerar att fara illa får det stöd och skydd som de 

behöver. Socialnämnden ansvarar formellt för utredningsverksamheten, men i realiteten delegerar 

socialnämnden de utredande arbetsuppgifterna till socialsekreterarna (Socialtjänstlagen 2001:453). 

Socialtjänstens arbete gällande de barn som far illa, regleras förutom av Socialtjänstlagen (SoL) även av 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) , föräldrabalken (FB) och förvaltningslagen 

(FL) (Socialstyrelsen 2013:40-44). Barnavårdsinsatserna förmedlas via kommunernas individ- och 

familjeomsorg, genom öppenvård i olika former men även genom placeringar (så kallad dygnsvård) på 

institutioner och familjehem (Wiklund 2006:244).  

 

Socialtjänsten baserar sin verksamhet på frivillighet och betonar ett nära samarbete med barn, unga och 

deras familjer. I de fall då vårdnadshavaren, barnet eller den unge, i de fall denne fyllt 15, inte 

samtycker till insatserna har socialtjänsten ändå rätt att träda in och erbjuda den unga den tillsyn och 
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skydd som denne behöver. Detta regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Kontakten till socialtjänsten kan antingen initieras genom att en enskild person ansöker om bistånd eller 

att det inkommer en anmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

Verksamheter eller personer som har arbeten där de kommer i kontakt med barn och unga har 

enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1 § en skyldighet att anmäla om misstanke finns om att ett barn far 

illa eller riskerar att fara illa. Då en anmälan eller ansökan inkommit till socialtjänsten ska de efter en 

förhandsbedömning besluta om en utredning ska inledas eller inte. I de fall där det står klart att en 

utredning inte kommer leda till någon åtgärd, enligt 11 kap. 1 § SoL, ska en utredning inte inledas. 

Vidare ska en utredning avslutas inom fyra månader. Framförallt har socialtjänsten som syfte att arbeta 

förebyggande, men i de fall insatser behöver sättas in görs det framförallt genom serviceinsatser i form 

av information och rådgivning (Nordenfors 2013:18–19). Exempel på mer ingripande insatser är 

kontaktperson/familj, familjeterapi/hemma-hos-verksamhet, placering med förtur inom barnomsorgen 

och omhändertaganden (Lundström 2004:24). 

 

Utredningen ska alltid utgå från ett barnperspektiv, vilket socialsekreteraren införskaffar genom att 

kartlägga en helhetssyn av barnet och dennes situation. I BBIC-guiden från 2013 som Socialstyrelsen 

sammanställt framgår det att det är viktigt att man tar barnets önskemål i beaktning och att en respekt för 

den enskildes självbestämmande och integritet måste hållas (Socialstyrelsen 2013:24). 

 

Det finns dock forskning som visar på att en utredning inte alltid genomförs utifrån detta och att det 

därför medför brister (Sundell et. al. 2010:123). För att förhindra att brister av detta slag uppkommer bör 

socialtjänstens ha de fyra formella grundkraven i beaktande. 

Utredningen bör bedrivas: 

 Skyndsamt (Sundell et. al. 2010:122).  

 Vidare bör anmälan även vara Saklig och opartisk, i fråga om vilka aspekter som tas med och 

hur dessa presenteras.  

 Klienten har även rätt till Partinsyn, det vill säga ta del av uppgifter i utredningen samt att få 

yttra sig angående utredningen.   

 Vidare är det även av yttersta vikt att utredningens Dokumentation, hanteras och bevaras på ett 

betryggande sätt (Sundell et. al. 2010:124).  

 

I de fall där socialsekreteraren använder sig av en klinisk bedömning i fråga om risk för att ett barn far 

illa eller riskerar att fara illa kan barnavårdsutredningarna präglas av subjektiva bedömningar som leder 
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till inkonsekventa och ineffektiva beslut. Då den forskningsbaserade riskbedömningen används uppnås 

en högre rättssäkerhet och ett mer professionellt yrkesutövande (Sundell et. al 2010:130).  

 

Felaktiga beslut kan härledas till flera felkällor; klienten (Sundell et. al. 2010:136) och i andra fall till 

socialsekreteraren. Socialsekreteraren har stor makt över barnavårdsutredningen, men ingen forskning 

visar tydligt på hur stor påverkan socialarbetarens inställning har på utredningen och beslutet. Forskning 

visar dock att socialsekreterarens personliga attityd spelar stor roll för barnavårdsutredningen samt 

beslutsfattandet, men även att socialarbetarens kognitiva förmåga eller oförmåga att utreda har visat sig 

betydelsefullt (Sundell et. al 2010:138-139). En annan avgörande omständighet är faktorer som kan 

kopplas till ekonomi, där forskning visar att ekonomin har betydelse för beslutsfattandet när det gäller 

vilka resurser socialtjänsten kan erbjuda (Sundell et. al 2010;141). Socialtjänstens verksamhet anpassas i 

hög utsträckning efter lokala förhållanden, vilket har fått följder av att insatsbudet skiljer sig åt mellan 

olika kommuner. Stefan Wiklund resonerar i sin artikel Barnavårdsinsatser - en studie av kommunala 

skillnader huruvida dessa kommunala skillnader går att härleda till demografiska, socioekonomiska 

skillnader och den varierande anmälningsfrekvensen samt organisatoriska variationer (Wiklund 

2006:244). Kommunala skillnader i hur man väljer att organisera den sociala barnavården kan leda till 

att barns och ungas möjlighet att få hjälp och stöd kan komma att skilja sig väldigt mycket åt. Detta kan 

komma att motverka den avsikt som BBIC och ett ökat barnperspektiv har haft för; att lyfta fram barnet 

och barnets bästa och att det ska fungera samstämmigt över hela landet (Socialstyrelsen 2002:10). 

 

6.4 Etiskt förhållningssätt och arbete inom den sociala barnavården  

 

I fråga om att utreda när barn far illa uppstår komplicerade överväganden som leder till etiska dilemman 

(Fridh och Norman 2008:13). De barn, unga och familjer som berörs av utredningen ska så långt det är 

möjligt ha rätt att bevara sin integritet. Att inte kränka är att visa respekt, men även att visa tydlighet i 

form av försöka klargöra krav och förväntningar är att uppvisa ett respektfullt bemötande. Viktigt är 

också att poängtera att trots att socialsekreteraren är styrd av organisatoriska och politiska lagar och 

beslut har denne ändå alltid en möjlighet att, utefter rådande omständigheter, välja ett professionellt 

förhållningssätt i sitt arbete (Svensson, Johnsson och Laanemets 2010:96). Svensson, Johnsson och 

Laanemets beskriver karaktäristika för professioner utifrån Castro, Hellberg och Selanders synsätt som: 

vetenskaplig auktoritet eller professionell expertis, allmänhetens förtroende, autonomi, en avgränsad 

jurisdiktion, egna yrkesorganisationer och en speciell professionell etik (Svensson, Johnsson, 

Laanemets, 2010:79). Det är det professionella sociala arbetet som ligger till grund för att 
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socialarbetaren ska kunna utöva sin kompetens och sina kunskaper i sin yrkesroll (Svensson, Johnsson, 

Laanemets, 2010:97). Socialtjänstlagen säger att socialtjänsten ska “verka för att barn och ungdomar 

växer upp under trygga och goda förhållanden” och “med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen 

hos barn och ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam utveckling” (Lundström 2011:41-43). 

Socialtjänstens arbete utgår ifrån socialtjänstens portalparagraf där övergripande delmål till mer 

specificerade delmål är direkt kopplade till det praktiska sociala arbetet. Att ”ansvara för sin och andras 

situation”, att ”frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” samt att ”visa respekt för 

människors självbestämmande och integritet”, uttrycker en syn av människor som kapabla och 

resursstarka (Pettersson 2009:31-32). 

 

Lagens förarbeten förevisar viktiga principer som ska gälla för insatser inom socialtjänstens olika 

delområden: helhetssyn, frivillighet, självbestämmande och normaliseringsprincipen. Helhetssynen 

innebär att människors problem ska ses i relation till den omgivande miljön men också att de praktiska 

insatserna ska utgå ifrån samlade lösningar på enskildas problem. Begreppet normalisering beskrivs som 

samhällets insatser för att stödja medborgarens möjligheter att kunna få vara som andra, men ändå rätten 

till att kunna vara sig själv. Generella och strukturinriktade insatser förespråkas för att ”så långt det är 

möjligt `normalisera` de individinriktade insatserna så att de berörda inte känner sig stämplade 

(Pettersson 2009:34-35).  Dessa är viktiga etiska utgångspunkter inom det sociala arbetet generellt, såväl 

som inom det sociala barnavårdsarbetet. Pettersson menar att dessa förhållningssätt är många gånger 

svårt att förverkliga i realiteten, då socialtjänstens insatser faktiskt i många fall upplevs som 

särbehandling. Och normaliseringsprinciper problematiseras ytterligare då den sätts i en kontext av 

samhällets bild och tolerans på vad som är normalt eller avvikande (Pettersson 2009:37). 

Vad som tolkas som normalt eller avvikande avgörs i många fall i de avspeglingar vi människor gör av 

oss själva och andra, i interaktioner med vår omgivning (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2010:71). 

 

6.5 Den ojämlika maktfördelningen 

 

Inom det sociala arbetet sker det dagliga möten och interaktioner där det handlar om kommunikationer 

av varierande slag. Svensson, Johnsson och Laanemets skriver om att det i en växelvis verkan mellan 

människor även skapar en grund för uppfattningar om den/de andra i relation till sitt eget jag (Svensson, 

Johnsson, Laanemets 2010:57). I detta växelverkande samspel visar man upp ett “jag” som fungerar i ett 

visst sammanhang. Collins (2004) beskriver en människans identitet som sammanhanget av de 

interaktioner han eller hon varit med om. Minnet av de andra och det mer eller mindre medvetna minnet 
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av sig själv i dessa situationer skapar en självbild och uppfattning om vem jag är (Svensson, Johnsson, 

Laanemets 2010:58). Situationer med positiv energi skapar ett välbefinnande medan situationer som 

leder till negativ energi ger upphov till obehagskänslor. Socialt arbete vänder sig till grupper där 

negativa erfarenheter och känslor ofta dominerar, vilket innebär att förutsättningarna för det sociala 

arbetet ofta kan komma att domineras av negativa stämningar (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010: 

62). Michel Foucault (1987) skriver om att det i alla relationer mellan människor alltid finns makt. 

Makten blir av naturliga skäl mycket påtaglig i det sociala barnavårdsarbetet och framförallt i de fall 

barn, unga och familjer har blivit anmälda till socialtjänsten. Makten påtagliggörs framförallt genom att 

den synliggör vem som har tolkningsföreträde i situationen. Den påvisar vem som har möjlighet att 

kategorisera, förfoga och förmedlar de organisatoriska insatserna till dem som, å andra sidan, befinner 

sig i ett underläge och är i behov av resurserna (Foucault i Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:70). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2010) skriver om att klienter som blivit anmälda till socialtjänsten 

kan vara mer eller mindre mottagliga för hjälp, vård eller insatser, att det krävs mycket arbete i att bryta 

invanda mönster, ibland kan det innebära att träda in i en ny roll och skapa sig en ny identitet (Svensson, 

Johnsson, Laanemets 2010:130).  De vill vidare betona vikten av att socialarbetaren medvetandegör hur 

de förvaltar denna makt gentemot de klienter de möter och vilken betydelse det kan ha i att stärka 

klienten i de “naturliga” förändringsprocesserna till förändring (Svensson, Johnsson, Laanemets 

2010:132).  

 

Det finns en tydlig etisk problematik kopplad till barnavårdsärenden som komplicerar förhållandet 

mellan barns rätt till skydd och familjens rätt till integritet (Pettersson 2009:39). Framförallt lyfter den 

etiska debatten upp dilemman gällande tre delområden; 

-        Med vilken rätt och i vilken utsträckning samhället har rätt att göra intrång i familjens privata   

sfär. 

-         Hur pass tolerant samhället ska vara mot olika uppfostringsmetoder. 

-         Hur samhällets syn på hur ungdomskriminalitet och missbruk i förhållande till straff ska ses 

(Pettersson 2009:40). 

 

I fall då socialtjänstens ställs inför avgörande beslut om att separera barn från sina föräldrar, innebär det 

ett ställningstagande inför val av självbestämmandeprincipen respektive godhets (maximerings) 

principen eller lidande (minimerings) principen. Det svåra är att i dessa fall avgöra vilken princip som 

ska vara överordnad. Lagstiftningen trycker på godhets och lidande principen, men trots detta går det 

inte att bortse från familjens rätt till självbestämmande (Pettersson 2009:48). I många fall är det även 

svårt att avgöra vilka beteenden hos föräldrar som ska leda till omhändertaganden, detta då det råder 
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kunskapsbrist gällande både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Mycket oklara och begränsade 

kunskaper finns gällande vilka, eller vad för typer av beteenden hos föräldrar som leder till att barns 

utveckling äventyras (Pettersson 2009:53). Svensson, Johnsson, Laanemets menar att forskningen visar 

på att även om problem med att utvärdera upplevelser och vissa händelser finns, så kan en bra kontakt 

mellan socialarbetare och klient leda till att socialsekreteraren kan bli en betydelsefull person i 

klientens/klienternas liv. Forskningen visar även på att relationen mellan socialsekreteraren och klient 

spelar en avgörande roll för att hjälp ska kunna utvecklas (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:127).  

 

6.6 Ungdomars erfarenheter av socialtjänsten  

 

Organisationen Maskrosbarn, Sveriges största ideella anhörigorganisation för unga som växer upp med 

missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar började 2010 arbetet med att utforma en rapport som lyfter 

fram ungdomars röster och erfarenheter av att leva i dysfunktionella familjer. Rapporten Frågar man 

inget- får man inget veta, belyser bland annat upplevelser och erfarenheter som ungdomar mellan 14-19 

år har av socialtjänsten (Maskrosbarn 2014:3). Den del av rapporten som undersöker ungdomars 

upplevelser av socialtjänsten, som uppsatsen har för avsikt att undersöka, lyfter fram tre områden, vilka 

är; bemötande, att ha med sig en vuxen som stöd och enskilda möten (Maskrosbarn 2014:10).  

 

Gällande bemötande visade rapporten att många ungdomar upplevde att de inte blev sedda och lyssnade 

till, att föräldrar/vårdnadshavares röst var viktigare än deras. Ungdomarna sade sig uppleva att det inte 

spelade någon roll vad de sa då socialsekreteraren ändå i slutändan tyckte att han/hon visste bäst. Vidare 

menade många ungdomar att de kände att de inte fick vara tillräckligt delaktiga under utredningen samt 

att de inte fick tillräcklig information om vad utredningen skulle komma att resultera i. Detta gjorde att 

ungdomarna kände en stor oro (Maskrosbarn 2014:11). Vad ungdomarna sade sig sakna i bemötandet 

var att socialsekreteraren visade att denne verkligen brydde sig och försökte förstå (Maskrosbarn 

2014:12). Framförallt betonade ungdomarna att de ville att socialsekreteraren skulle prata direkt till dem 

och inte “över huvudet” på dem (Maskrosbarn 2014:13). De uppgav att de inte blev tagna på allvar och 

reflekterade vidare om att ifall en utomstående vuxen kunde närvara vid viktiga möten så skulle de bli 

lyssnade på på ett helat annat sätt (Maskrosbarn 2014:14). En del uppgav även att de förespråkade 

möten utan föräldrar/vårdnadshavare för att kunna möjliggöra en ökad öppenhet och minska oron för 

efterföljande negativa konsekvenser i form av hot, bestraffning eller misshandel. Somliga ungdomar 

uppgav att de kände att de svek föräldrarna i de fall de berättade om hemsituationen och att de då 

upplevde svåra och obehagliga känslor av skam och skuld (Maskrosbarn 2014:15).  
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Rapporten När många vill ”hjälpa till”- Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt 

samarbete inom den sociala barnavården(2014) belyser även den ungdomars erfarenheter av 

socialtjänsten arbete. Framförallt lyfter den fram och undersöker barns och ungdomars erfarenheter, 

förståelse och agerande i situationer där interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården sker 

(Bolin och Sorbring 2014:8). Rapporten grundar sig på barn och unga inom individ- och 

familjeomsorgen i två medelstora städer i Västsverige (Bolin och Sorbring 2014:14). Barnen och de 

unga i rapporten hade varit i kontakt med socialtjänsten tidigare, majoriteten hade varit aktiva inom 

socialtjänsten under två års tid. Utifrån rapportens intervjuer med barn och unga i åldrarna 11-20 år, går 

det framförallt att urskilja följande upplevelser som ungdomarna hade av socialtjänstens arbete (Bolin 

och Sorbring 2014:15). Många ungdomar i rapporten hade blivit erbjudna en omfattande repertoar av 

insatser från en mängd olika hjälpare. De kände att de blev överösta av hjälpare och insatser och började 

därför använda strategin att välja ut vilka hjälpare de ville ha utifrån dennes egenskaper, så som att 

lyssna och förstå. Hos en del ungdomar visade sig även ålder och etnicitet vara viktiga faktorer för att 

för att kunna knyta an och känna förtroende. Genom dessa strategier uppvisade ungdomarna ett försök 

om att påverka till att forma den hjälp de ville ha och av vem eller vilka den skulle komma ifrån (Bolin 

och Sorbring 2014:21). Andra ungdomar i rapporten uppvisade strategin om att inte engagera sig i 

vilken eller vilka hjälpare de fick, då de upplevde att hjälpare kommer och går och att det därmed inte 

fanns någon mening i att engagera sig emotionellt (Bolin och Sorbring2014:22). Bolin och Sorbring 

diskuterar om att det utifrån kan tolkas som att ungdomarna agerar passivt, men menar istället att 

ungdomarna gör en kostnadsbedömning över vad som krävs för att påverka till en förändring och om det 

är värt den emotionella energi det kräver. Ungdomarnas agerande i det ovanstående fallet visar att de 

resonerar att de inte är värt mödan att engagera sig.  

 

De ungas erfarenhet av att kunna uttrycka åsikter och påverka samtalet visade sig vara dålig. De 

upplevde att de sällan blev inkluderade och att det var de professionellas samtal med varandra som 

dominerade i möten med socialtjänsten och eventuellt andra viktiga samverkansaktörer (Bolin och 

Sorbring 2014:23). Exempelvis säger Elsa (15) att de professionella “bara pratar över huvudet på mig”. 

Vidare uttrycker de även en upplevelse av att deras röster och åsikter är mindre värda än de vuxnas. 

Klara (17) uttrycker denna maktobalans: 

 

“…det känns som att de har så mycket makt, dom är där uppe och jag är här nere när jag 

 försöker säga något”  
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Många ungdomar uppgav även att det språk som användes var alltför professionellt och avancerat. 

Någon uttryckte att de professionella använde språket för att manipulera situationer, som ett sätt för dem 

att få igenom insatser som de redan innan haft för avsikt att sätta in. Bolin och Sorberg menar att detta i 

realiteten kan det innebär att de ungas sårbarhet ökar, när de samtidigt inte kan uttrycka sina synpunkter 

på samma sätt, och därmed känner sig överkörda och dessutom manipulerade (Bolin och Sorbring 

2014:24). 

 

Med ovanstående resonemang menar Bolin och Sorbring (2014) på att ungdomarna upplever en 

maktlöshet och avsaknad av delaktighet i de olika möteskonstellationerna. Dock visar studien att 

ungdomarna ändå använder sig av tre strategier för att interagera och uppvisa kontroll/ makt, i den mån 

de kan. De uppvisar detta genom följande tre strategier; stänga av men ändå lyssna, lämna mötet samt 

att kommunicera på ett särskilt sätt, exempelvis genom att hålla god ton och vara artig (ibid:25). 

Strategin om att stänga av men ändå lyssna innebär att fokusera på något annat för att slippa vara 

“mentalt” närvarande. Detta kan tolkas som en strategi om att utåt sett verka ointresserad och 

oengagerad, men rapporten menar istället att ungdomarna i dessa situationer gjorde en bedömning om 

att mötet ändå var viktigt att gå på. Detta då information och åsikter som rörde dem kom fram, 

någonting som de aktivt ville ta del av (Bolin och Sorbring 2014:26). Strategin om att lämna mötet 

handlar om att i ren protest fysiskt lämna mötet. Detta användes som strategi då ungdomarna inte kände 

sig synliggjorda och tagna på allvar. Agerandet kan även det tolkas som ett sätt att uppvisa nonchalans 

och ointresse, men även som ett sätt för ungdomen att gå undan, skapa utrymme och tid till att tänka. 

Strategin om att kommunicera på ett särskilt sätt genom exempelvis god ton och artighet menade 

ungdomarna att de använde för att få ökade möjligheter att påverka så att de blev lyssnade på, ett sätt att 

öka möjligheten till att de professionella agerade utifrån vad de ville skulle hända (Bolin och Sorbring 

2014:27). Fördelen enlig ungdomarna med att vara kommunikativ och artig menade somliga innebar att 

mötet kunde påskyndas och avslutas fortare. Några andra uttryckte det som ett sätt att få ökade 

möjligheter att bli lyssnad på. Ytterligare några ungdomar använde strategin att vara tyst eller fåordig, 

för att på så sätt påverka mötet till att inte blev för utdraget (Bolin och Sorbring 2014:29).   

 

Av vad rapporterna visar kan man framförallt tolka det som att ungdomarna upplever att det ökade 

barnperspektiv som lagförändringar och olika metoder som BBIC och ”Signs-of-safety” haft för avsikt 

att införliva i arbetet inte riktigt framkommer i det sociala barnavårdsarbetet. Trots fler 

samverkansmöten och fler klientmöten har barnen/de ungas upplevelser inte blivit att de känt sig mer 

delaktiga och resursstarka till att påverka sin situation positivt. De har snarare känt sig översköljda av 

antalet hjälpare och möten, möten där de känt sig talade över huvudet på, förbisedda och snarare känt att 
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maktobalansen förstärkts än mer. Svensson, Johnsson och Laanemets menar att det är viktigt att ha i 

åtanke att många socialsekreterare bär på en ambition av att vara goda och hjälpa men eftersom 

socialsekreteraren i de flesta situationer har makt i interaktionen kan omständigheterna i sig leda till 

känslor av att bli förbisedd eller tillintetgjord (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:73). Om ungdomen 

dessutom är negativt inställd innan mötet kan det vara väldigt svårt för socialsekreteraren eller andra 

samarbetsaktörer att förändra den redan negativa laddningen eftersom människor lätt överför 

känsloladdningar till varandra (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:62). Författarna till rapporten När 

många vill ”hjälpa till”- Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den 

sociala barnavården” menar att reflektioner kan dras till andra lösningar på hur genomförandet 

av samverkansmöten skulle kunna prövas (Bolin, Sorgbring 

2014:33                                                                                                                                                          

       

6.7 Omorganiseringar, ekonomiska åtstramningar och pressade arbetsförhållanden i en 
allmänt hållen lag 

 

Det sociala barnavårdsarbetet kan även i hög utsträckning påverkas av omgivande villkor såsom hur 

barnavårdsarbetet har kommit att organiseras, hur det rådande ekonomiska läget och arbetsklimatet ser 

ut, för framförallt socialsekreterarna. Rapporteringar visar att situationen på många sätt inte är optimal 

för att bedriva ett kvalitativt barnavårdsarbete och att detta kan påverka arbetet negativt. Framförallt är 

frågan om det kan vara en bidragande omständighet till att det är svårt att realisera barnperspektivet i det 

praktiska barnavårdsarbetet (Stiftelsen allmänna barnhuset 2012:16).  

 

I en interpellation ifrån 2013/14:495 av vänsterpartiets Eva Olofsson beskrivs socialtjänstens pressade 

situation, framförallt belys den rådande förhållande som leder till allvarliga konsekvenser för arbetet 

med utsatta barn och ungdomar. Överbelastning, stress och avsaknad av karriärmöjligheter beskriver en 

situation som innebär att många nyanställda får ta ett alltför stort ansvar och ålägga sig arbetsuppgifter 

som de inte bemästrar. Interpellationen beskriver att många nyanställda ser handläggar- och 

utredningstjänsterna inom den sociala barnavården som ett ingångsyrke, som de snabbt söker sig bort 

ifrån. Den visar på en oroväckande situation där många barn och unga inom socialtjänsten därmed inte 

får det stöd och skydd de behöver. Bristande arbetsresurser i kombination med att staten genom lagar 

och förordningar succesivt höjt kraven för den sociala barn- och ungdomsvården leder till komplexa och 

kravfyllda arbetsuppgifter som många gånger är svåra att bemästra i realiteten. 
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Dessutom råder också utökade krav på förmåga att samverka med utomstående parter och införliva 

systematiserad kunskap via forskning. Omorganiseringarna har varit många och barnavårdsarbetet har 

kommit att variera mycket mellan kommuner, någonting som framförallt går att härleda och relatera till 

Socialtjänstlagens ramlagstiftning från 1982, som medfört ökade formella möjligheter för kommunerna 

att organisera sin verksamhet efter egna behov och önskemål (Nelander 2008:37-39). De förändrade 

organisationsideologiska teorier som framförallt tydliggjorts från 1990-talet har inneburit att den 

offentliga sektorns arbete mer och mer kommit att likna privata organisationers verksamhet (Stiftelsen 

Allmänna barnhuset 2012:28). Intryck av New Public Management (NPM) har resulterat i fenomen som 

ökad grad av privatisering, ekonomistyrning och införande av marknadsmodeller (Wiklund 2005:149). 

Önskan har varit att detta ska leda till effektivitetsvinster och även till en ökad tydlighet och valfrihet för 

klienterna. Dock råder det omfattande skilda normativa och teoretiska spekulationer om huruvida dessa 

metoder är lämpliga och i vilket sammanhang de är mest lämpliga. Teoretiskt sett innebär denna 

organisering att innovativa beslut fattas och att organisationen på ett flexibelt sätt kan anpassas efter 

klienterna. I praktiken menar kritiska röster att det har det inneburit nedskärningar av tjänster, att 

arbetsledare därigenom fått mer administrativa uppgifter men mindre tid att verka stöttande i sin 

ledarroll. Framförallt har det inneburit att verksamheterna fått fokusera alltför mycket på att hålla sig 

inom snäva budgetramar (Wiklund 2005:149-150).  

 

6.8 Kvalitetsbrister 

 

Tidigare stod ofta föräldrarna eller framförallt vårdnadshavarna i centrum i barnavårdsutredningarna. 

Den förändrade synen på barnet/den unge som förespråkas i barnavårdsutredningarna utgår framförallt 

från den unga och dennes viktiga nätverk genom BBIC (Barns Behov I Centrum (Stiftelsen allmänna 

barnhuset 2012:25). Det systematiska utrednings- och uppföljningsarbete som framförallt har för avsikt 

att lyfta fram den unga i utredningarna har även tydliggjort behovet av en ökad transparens och insyn 

inom det sociala arbetet. Men alla handlingsplaner, kvalitetssäkringssystem och lokala riktlinjer har 

enligt kritiker också resulterat i att ökad kontroll och styrningsarbete tagit vid, på bekostnad av 

möjligheten att självständigt planera och utforma det sociala arbetet (Svensson, Johnsson, Laanemet, 

2010:85). 

Med komplexa fall som kräver utökade samverkanslösningar, mer omfattande dokumentation- och 

uppföljningskrav och den svåra avvägningen att utifrån en stram budget kunna prioritera vilka 

arbetsuppgifter som är mer akuta, är det fullt förståeligt att såväl oerfarna chefer, handläggare som 

klienter och den omgivande allmänheten upplever socialtjänstens barnavårdsarbete som ytterst 

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2005/Social%20barnav%C3%A5rd%20i%20nya%20former.%20Om%20marknadsorientering%20inom%20barnav%C3%A5rdsarbetet%20av%20Stefan%20Wiklund.pdf
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bristfällig. Den nuvarande situationen med alltfler oerfarna handläggare och arbetsledare med allt 

mindre stöttande personalrelaterade arbetsuppgifter har i sin tur bidragit till en upplevelse hos 

personalen av att känna bristande kompetens, stress och i den negativa loopen till att alltfler söker sig 

bort ifrån handläggartjänsterna (Stiftelsen allmänna barnhuset 2012:28). Vidare visar rapporteringar om 

den nuvarande situationen att erfarna socionomer med behandlingsintressen gärna söker sig vidare till 

arbetsuppgifter där de kan arbeta behandlande med klienter som kommer dit av egen fri vilja (Stiftelsen 

allmänna barnhuset 2012:25).  

 

Vi tänker att detta är några faktorer som gör att kvaliteten, bemötandet och de fortlöpande viktiga 

kontakterna inte kan fungera på ett förtjänstfullt sätt. Kontakter med såväl den unge och dennes viktiga 

nätverk som med samverkansparter kan komma att bli lidande och inte uppnå den grad av stabilitet och 

kontinuitet som arbetet kräver. 

 

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Fran_krisande_organisation.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Fran_krisande_organisation.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Fran_krisande_organisation.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Fran_krisande_organisation.pdf
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7. Resultat och analys 

 

Vi redovisar vårt material och analysera detta utifrån fyra rubricerade huvudteman, vilka är; historiska 

syn- och arbetssätt, bemötandet i det sociala arbetet, blandade upplevelser av BBIC och evidensbaserade 

metoder och rådande villkor för socialsekreterarna. Med hjälp av intervjumaterial där vi belyser viktiga 

aspekter kopplade till det övriga analyserande resonemanget ser vi till att lyfta fram uppsatsens viktiga 

hållpunkter.  

 

Syfte och frågeställningar kommer att ligga till grund för hur det teoretiska materialet redovisas och 

analyseras. Vi har valt att väva samman resultat och analys, detta för att få fram en dynamisk diskussion 

och på så sätt förtydliga våra resonemang. Studiens resultat består av fakta från litteratur och från 

intervjumaterialet. På så sätt anser vi att vi uppnår en mer sammanhållande text som förenklar läsningen 

och tydliggör våra resonemang. Resultat och analyskapitlet avslutas med en sammanfattning av kapitlet. 

 

Inledningsvis kommer vi att belysa historiska drag och visa på hur dessa spelar in på hur det sociala 

barnavårdsarbetet fungerar idag, i fråga om vilka lärdomar och synsätt som har inneburit förändringar, 

men även för att visa vilka historiska drag som sätter en tydlig prägel på dagens arbete. Vi kommer att 

redovisa och analysera detta då det delvis svarar på studiens syfte och den första frågeställningen: Hur 

har äldre syn -respektive arbetssätt påverkat dagens socialtjänst i barnavårdsarbetet. Texten som handlar 

om bemötandet i det sociala arbetet anser vi är viktigt att beskriva och analysera då det delvis svarar på 

de studiens syfte, det vill säga: de intentioner som finns om att bedriva ett respektfullt och bra 

bemötande mot klienterna. Stycket beskriver och analyserar även studiens andra och tredje 

frågeställning: Vilka är intentionerna med dagens barnavårdsarbete, vilka regler, lagar och 

förhållningssätt har man att hålla sig till i det praktiska barnavårdsarbetet? Hur upplever ungdomarna det 

arbete och bemötande som socialtjänsten bedriver, enligt socialsekreterarna? Underrubriken som 

beskriver upplevelserna av BBIC och evidensbaserade metoder anser vi är viktig att lyfta fram och 

analysera i studien då den delvis besvarar och analyserar studiens syfte och studiens andra och fjärde 

frågeställning: Vilka är intentionerna med dagens barnavårdsarbete, vilka regler, lagar och 

förhållningssätt har man att hålla sig till i det praktiska barnavårdsarbetet? Vilka omständigheter 

påverkar nutidens barnavårdsarbete? Slutligen ville vi även förklara och analysera hur de rådande 

villkoren, om budgetåtstramningar och statussänkningen, spelar in negativt i fråga om att realisera 

intentionerna i barnavårdsarbetet. På så sätt svarar vi på syftets andra del men även på den sista 

frågeställningen: Vilka omständigheter påverkar nutidens barnavårdsarbete? 
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7.1 Historiska syn- och arbetssätt 

 

1800-talets senare hälft tydliggjorde i och med industrialiseringen en problematik kring ungdomar som 

levde ett kriminellt och vanartat leverne (Ahlgren 2014:15). Den första egentliga 

barnavårdslagstiftningen befästes 1902. Synen på barnen och de problem de uppvisade ansågs kunna 

härledas till samhällsutvecklingen. 1902 år lag uppvisar tydliga tankegångar om preventionen men 

framförallt uppfostran (Ahlgren 2014:16).  

 

Lagen från 1924 stärkte skyldigheten att ingripa om ett barn vanvårdades eller misshandlades. Den 

sociala barnavården gick alltmer åt en byråkratisk förvaltningsmodell (Friis 2003:60). Lagen baserades 

på en succesivt ingripande ordningsföljd. I ett tidigt skede förmanades föräldrar att varna barnet och att 

tillgripa aga, som en sista insats hänvisade lagen till omhändertagande för skyddsuppfostran på intuition. 

Lagen påvisar att barn som föddes utanför äktenskapet var extra utsatta och de skulle därmed 

tillförsäkras en barnavårdsman som skulle bistå modern med råd och upplysningar i att tillvarata barnets 

bästa (Pettersson 2011:39). Lagen från 1960 uppvisar en bild och intention av att arbeta sig bort ifrån 

synen om att skydda samhället från unga avvikare. Framförallt började man arbeta förebyggande genom 

tidiga individuella insatser och genom upprättande av barn- och ungdomsvård för de barn som ansågs 

befinna sig i riskzonen (Lundström 2004:14). Lagen betonade att samhället kunde ingripa i ett 

förebyggande syfte. Barn över 15 år fick möjligheten att yttra sig i hur vården gällande dem skulle 

utformas (SOU 2009:99:56).  

 

Här tycker vi oss kunna se att den ökade barnrätten även kommit att spegla av sig såväl på de som 

arbetar professionellt med barn och unga som till allmänheten. Den professionella diskursen kom att 

förändra synen på barn och familj. Familjen sågs som en viktig resurs som förtjänade samhällets stöd, 

vilket ledde till framväxten av öppenvården på bekostnad av slutenvården (Ahlgren 2014:11). 

Huvudansvaret som tidigare låg på lekmän och politiska beslut kom nu att ligga på socialarbetarens 

profession, med betoning på byråkrati, att utredningarna utfördes på rätt sätt. Denna professionalisering 

innebar för- och nackdelar. Dessa diskuterades flitigt under denna tid och man kom fram till att en ökad 

professionalisering inte alltid var av godo då det kom att leda till en ojämn maktbalans, där klienten kom 

att hamna i underläge (Lundström 2004:18).  

 

År 1982 flyttades huvudansvaret på barnavårdsärenden från barnavårdsnämnden till socialnämnden som 

delegerade arbetet vidare till socialsekreterarna. Arbetet skulle präglas av respekt för den enskilde 

individen. Frivillighet och självbestämmande men även familjen och familjevårdsprincipen blev än 
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viktigare principer att arbeta efter. Arbetet skulle ske i samverkan mellan socialtjänsten och familjen 

(Lundström 2004:14-15). Lagen från 1982 var inte längre detaljreglerad, och denna otydlighet var en 

bidragande faktor till att lagen från 1982 blev kritiserad för att den var oklar över vilka fall som skulle 

leda till tvångsomhändertaganden (Lundström 2004:16).  

 

Under 1990-talet framkom även kritik om att socialtjänsten behövde ett ännu tydligare barnperspektiv i 

arbetet. År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barns rättigheter, den hänvisar bland annat till 

att barns behov alltid ska vara i centrum (Socialstyrelsen 2012:8). Under den här tiden framkom det att 

barns röst sällan lyftes fram i utredningarna. Det visade sig även att utredningarna saknade struktur, att 

dokumentationen var bristfällig och även att kunskapen om barns behov var det. Socialarbetare hade 

inte den kompetens som krävdes, de samtalade alltför sällan med barnet och dokumenterade inte 

föräldrarnas omsorgsförmåga tillräckligt. Detta ledde till lagförändringar som förtydligade 

barnperspektivet i lagens första paragraf. Anmälningsskyldigheten för de som arbetade med barn och 

unga förtydligades angående hur lång tid barnavårdsutredningar fick ta. Kommunerna fick ökade 

skyldigheter att stödja de biologiska föräldrarnas kontakt med sitt barn under den tid de vistades i 

familjehem (Lundström 2004:16-17). 1990-talet barnavårdsarbete skulle vara lösningsinriktat och bygga 

på kunskap. Socialstyrelsens kunskapsuppbyggnad visade på att användandet av forskning i det 

praktiska sociala arbetet var viktigt, detta blev startskottet för användande av de metoder som benämns 

som evidensbaserade (Ahlgren 2014:26).  

 

2000-talet har fortsatt att betona forskning och evidens än mer, men även ytterligare betoning på 

helhetssyn, frivillighet och kontinuitet i arbetet har skett. Bland annat visar Ahlgren att ökade 

individuella rättigheter och en skärpt myndighetsutövning resulterat i ett betonat brukarperspektiv. Vi 

sätter dessa tankegångar i relation till barnet och ett ökat barnperspektiv (Ahlgren 2014:17).  

 

Ahlgren visar på att synen i och med 1902 års lagstiftning betonar samhällets skydd, men även 

moraliska tankegångar om att uppfostra visar sig också tydligt (Ahlgren 2014:16). Arbetet utfördes i hög 

grad av lekmän där både barn och föräldrar förmanades. Då det inte visade sig fungera skulle 

omhändertagande för skyddsuppfostran göras, institutions placeringar var vanliga då förmaningar inte 

visade sig fungera. Pettersson visar på en syn av behövande barn och familjer som i behov av 

tillrättavisningar, framförallt framstår den ensamstående modern som hjälpbehövande (Pettersson 

2011:39).  

Utifrån detta kan vi göra tolkningen att den sociala vården då fungerade som en slags förälder till 

föräldrarna, uppfostrande och förmyndande. Utifrån Goffmans resonemang om stigma framträder en 
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bild av föräldrarna och barnen som stämplas negativt av samhället. Det är de icke avvikande, i detta fall 

dåtidens socialarbetare som kategoriserar och förklarar de onormalas beteende, i vårt fall de 

hjälpbehövande barnen och familjerna. De tydliggör på så sätt för andra i det dåtida samhället vilken 

fara de onormala representerar (Goffman 197:51).  

Samtidigt tolkar vi också att detta utpekande kunde fungera stigmatiserande, att utpekandet kunde vara 

svårt att ta sig ur. Man ansåg det viktigt att dela upp de hjälpsökande i olika kategorier utifrån hur rätt 

hjälp skulle ges. I slutändan kom det att handla om att försöka omforma individerna efter dåtidens mall 

av normalitet (Meeuwisse, 2007:39).  

Vi resonerar över att det nog trots allt finns kategoriserande mallar över vad som är normalt och rätt 

även idag, i fråga om exempelvis hur ett barn ska uppfostras och växa upp.  

Vi ser dock inte att dagens samhälle målar upp den ensamstående modern som särskilt hjälpbehövande 

eller utsatt, om inte hennes situation sätts i samband med exempelvis bristande ekonomi och missbruk.  

 

Välfärdssatsningarna som kunde realiseras under 1960- talet förändrade synen på barn och familjer, i 

fråga om rättigheter och behov, det bidrog till en utveckling och satsning på det förebyggande arbetet 

(Lundström 2004:14). Vi sätter 1960 års lag i relation till den allra första barnavårdslagen från 1902. Vi 

ser att barnen succesivt fått utökade rättigheter och att familjen kommit att framstå som allt mer viktig.  

 

Vi tolkar denna succesiva utveckling även som att lagförändringar och den professionella diskusen 

kommit att prägla det övriga samhället om att utpekande och moraliserande inte gagnade vare sig 

allmänheten och framförallt inte det utpekade barnet eller familjens möjligheter till en positiv framtid. 

Integritet, frivillighet, självbestämmande och samverkan var viktiga principer under 1980-talets sociala 

barnavårdsarbete (Lundström 2004:15). Betonandet på integritet, frivillighet och självbestämmande 

tolkar vi som ansatser till att förändra syn- respektive arbetssätt som inte präglades av tvång, stigma, 

förtryck och som framförallt tagit intryck av den ideologiska debatt som Goffman förde om anstalternas 

förtryckande system. Man hade kommit till insikt om att om inte respekt och frivillighet fick råda så 

stämplades individen och omöjliggjordes en nystart (Goffman 1973:51). Viljan till att kunna bättre 

samverka mellan socialsekreterare och klient ser vi som en ansats till att utjämna maktskillnader. 

Foucault skriver om att det alltid finns makt mellan människor, det blir mycket påtagligt i de fall då barn 

och familjer blivit anmälda till socialtjänsten. Där har socialtjänsten tolkningsföreträde och på så sätt 

även makt genom att kategorisera, förfoga och förmedla insatser till de som är i ett underläge och behov 

av resurser (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:70).  
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1990-talets kritik över att den utökade barnrätten som skett succesivt ifrån 1900-talets början, inte 

realiserades i det praktiska arbetet resulterade i att såväl ytterligare lagförändringar och förändrade 

arbetsmetoder kom fram (Friis 2003:63). Evidensbaserad forskning som visade på vad barn och unga i 

utsatta situationer behövde, kom att träda fram. Dessa betonade strukturerade arbets- och 

dokumentationsmetoder, framförallt att barnets röst skulle träda fram mer. BBIC uppstod som en 

konsekvens av insikten om en bättre struktur, användningen av evidens och vikten av att lyfta fram 

barnets röst (Svendsen 2012:10).  

Vi tolkar detta som ett sätt att än mer belysa framförallt barnet, men även familjen då den är viktig för 

barnet, som resursstark. En syn av familjen och barnet som resursstark tänker vi oss minskar känslan av 

att känna sig stigmatiserad.  

Vi tänker oss även att dessa ansatser hade för avsikt att arbeta med forskningsbaserade metoder för att 

säkerställa att hjälpen gav verkningsfull effekt, att det skulle bidra till att människor insåg att de har en 

förmåga att förändra sin situation, att de inte behöver tvingas till att betraktas utifrån fastlåsta mönster 

av andra. Samtidigt som familjen fortfarande ses som mycket viktig för barn och unga har barnets rätt 

kommit att utökas succesivt. 

 

1960-talets ambitioner av att arbeta professionellt tycker vi även kan avspegla sig i 1990- och 2000-

talets sociala arbete. Friis talar om att ansatser till att arbeta mer professionellt med utredningar redan 

kunde visas under 1970-talet. Hon menar vidare att de har flera gemensamma drag med de tidigare 

byråkratiska utredningarna, men att de professionella utredningarna mer försöker använda teoretiska, 

vetenskapliga termer för att diagnostisera och förklara föräldrar och/eller barn (Friis 2003:61). Här 

framstår det för oss relativt tydligt att det inte går att dra någon direkt åtskillnad mellan när 

professionella och lösningsinriktade arbets- respektive synsätt kom att ersätta byråkratiska. Embryot till 

användande av mer lösnings- och evidensbaserade metoder tycks alltså kunna härledas redan till 1970-

talet. Dock verkar det som att familjen och behandling kom att bli sammansvetsade centrala teman 

under 1980-talets sociala barnavårdsarbete (Lundström 2004:15).  

 

I och med 1990-talets omfattande kritik gällande bristande barnavårdsutredningar kan vi dock tolka det 

som att forskning och evidens ändå blev än mer centrala, vilket inte inneburit att man övergivit 

byråkratin, snarare tvärtom tycker vi oss kunna tolka det som att byråkratiska tankegångar fick följa med 

det professionsbetonade utredningsarbetet.  

 

Vi tycker oss dock kunna se att både byråkratiskt och evidensbaserat arbete har kritiserats för att det 

inneburit en alltför påtaglig snedvriden maktfördelning i det behandlande mötet.  
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Vi tycker oss även kunna se att de lagförändringar som tagit vid under slutet av 1990-talet och 2000-

talet visar på en ännu tydligare bild av barnet som aktivt rättssubjekt. Friis menar på att dessa 

sammantagna förändringar i form av ökade rättigheter för barn och unga självständiggör denne i 

förhållande till familjen (Friis 2003:54-55). Vi tänker att det gör det men också att det problematiserar 

etiska bedömningar för alla berörda. 

 

7.2 Bemötandet i det sociala arbetet 

  

Socialsekreterare 1 menar att hon inte har någon speciell strategi för bemötandet med ungdomar utan att 

hon träffar människor, ser var det är någonstans och utgår från det. Hon menar att hon i ett inledande 

möte med barn, unga och deras familjer är tydlig med att bekräfta den oro som hon förstår finns där, 

samtidigt som hon vill visa på att socialtjänstens insatser sällan leder till omhändertagande. Även 

socialsekreterare 2 talar om att hon tycker det är viktigt att tala om oron gällande omhändertagande eller 

placering, men hon menar att det också är viktigt att vara tydlig med att påpeka att det är en åtgärd som 

sätts in då alla övriga åtgärder prövats och visat sig verkningslösa. 

 

Socialsekreterare 2 säger att hon träffar ungdomar och föräldrar oftast enbart en gång och då ska bilda 

sig en uppfattning om ifall en utredning ska inledas. Hon säger att bemötandet från ungdomar är väldigt 

olika, någonting som hon säger sig tro bero på att om hon fattar ett beslut som gynnar så är den/de nöjda 

och om hon fattar ett beslut som inte gynnar så blir den/de mindre nöjda. Socialsekreterare 2 säger att de 

ungdomar hon träffar ofta känner sig nervösa vid det första mötet därför att de kanske känner sig 

attackerade av föräldrarna och kanske inte vill prata om det som hänt. Därför säger socialsekreterare 2 

att hon tycker det är viktigt att vara tydlig med vad som kommer hända, att det handlar om fem samtal, 

det här kommer vi göra därför att det finns en oro. Hon understryker vidare att det är viktigt att tala om 

att de är där för att bli hjälpa, och understryker att de inte på något sätt är onormala, att alla har problem 

ibland och behöver hjälp. 

 

Socialsekreterare 3 anser att det är viktigt att ha ett så schysst bemötande som möjligt. Hon säger att det 

är viktigt att hon visar att hon förstår att det är jobbigt att komma till socialtjänsten, att det benämns 

tidigt i mötet. Socialsekreterare 3 säger även att det är viktigt att vara rak på sak om anledningen till 

anmälan, och inte tassa runt. Socialsekreterare 3 är tydlig med att bekräfta folk om att hon förstår att 

andra har olika tankar om vad socialtjänsten gör. Hon försöker informera om att socialtjänsten vill 
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undersöka skyddsbehov och att det inte är ofta omhändertagande eller placeringar sker. Hon menar att 

det är viktigt att det benämns tidigt under mötet på ett trevligt och tydligt sätt.    

 

Det sociala arbetet under 1900-talets början kategoriserade individer för att på så sätt få en överblick och 

kontrollera medborgares beteenden (Meeuwisse 2007:40). På samma vis stämplar och negligerar det de 

kategoriserade. Kategoriseringar, då precis som nu, sker efter vad som anses vara normalt respektive 

onormalt (Meeuwisse, 2007:39).  

 

Dessa arbetssätt och synsätt spelar in på det bemötande man uppvisade mot klienterna. Tidiga 

tankegångar om prevention, uppfostran och omhändertaganden måste ha inneburit en mycket ojämn 

maktfördelning där klienten inte hade så mycket andra alternativ än att anpassa sig (Ahlgren 2014:16). 

Även ett möte där åtgärderna och hoten om de relativt vanliga tvångsåtgärderna, bör ha inverkat till ett 

möte med negativa emotioner från klientens sida (Ahlgren 2014:11). Dagens sociala barnavårdsarbete 

betonar barnrätt, synen av individer som resursstarka och familjen som viktig (Pettersson 2009:31-32).  

Dessa resonemang bör spela in i vilket arbetssätt och förhållningssätt socialtjänsten väljer att arbeta efter 

i fråga om bemötande. Socialtjänstens arbete som utgår ifrån socialtjänstens portalparagraf specificerar 

såväl övergripande mål som delmål kopplade till det praktiska sociala arbetet. Helhetssyn, frivillighet, 

självbestämmande och normaliseringsprincipen visar på en vilja att se människor som resursstarka. Man 

vill normalisera individinriktade insatser för att undvika att människor känner sig stämplade. Pettersson 

skriver vidare om att dessa etiska principer kan vara svåra att förverkliga i realiteten då många 

människor upplever socialtjänstens insatser som en särbehandling (Pettersson 2009:35).  

 

Detta sätts i relation till att människor ofta speglar sig i varandra för att tolka vad som är normalt eller 

avvikande (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2010:71).  

Vår tolkning är att det i viss mån kan anses avvikande att ha blivit anmäld till socialtjänsten, därför att 

det handlar om situationer som vår allmänhet uppfattar som avvikande. Socialt arbete vänder sig till 

grupper där negativa erfarenheter och känslor ofta dominerar och detta innebär att förutsättningarna för 

det sociala arbetet kan domineras av negativa stämningar (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:62). 

Vidare har socialsekreteraren stor makt över barnavårdsutredningar, men det finns ingen forskning som 

pekar på hur stor påverkan dennes inställning har på utredningen och beslutet. Däremot finns det 

forskning som visar att socialsekreterarens attityd, kognitiva förmåga eller oförmåga har stor betydelse 

för utredningar och beslut (Sundell et. al. 2010:138-139). Foucault skriver om att det finns makt i alla 

relationer som råder mellan människor (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2010:70).  
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Den ojämlika maktbalansen blir speciellt framträdande i socialtjänstens möte med sina klienter, där oro 

och skilda uppfattningar om hur problem ska lösas, kan råda. Svensson, Johnsson och Laanemets menar 

att många socialarbetare bär på en ambition av att vara goda (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:72). 

 

Våra intervjurespondenter vill understryka att de är där för att hjälpa och inte bedöma. Vidare anser de 

även att det är viktigt att uppvisa en förståelse av att det är en jobbig situation, samtidigt som de ändå 

poängterar vikten av att vara rak och tydlig med vad utredning och eventuella insatser kan komma att 

leda till. På så sätt anser vi att de förstår att negativa emotioner kan finnas i mötet och att dessa kräver 

ett etiskt bra bemötande. Svensson, Johnsson, Laanemets bekräftar intervjurespondenternas svar och 

även våra tankar om att ett empatiskt bemötande och förhållningssätt inte alltid behöver innebära att 

vara snäll. De menar att det också kan handla om att förstå att den andra blir besviken och att de är 

medvetna om att de är med om att skapa negativa emotioner (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:68). 

 

Vi sätter ovanstående svar i relation till Foucaults resonemang om makt, att de är införstådda med att de 

har ett ansvar av att använda sitt maktföreträde på ett sätt som gagnar klienten i framtiden. 

 

Vi tänker att samtidens betoning på forskning och evidens kan resultera i ett kunskapsöverläge och 

användandet av ett annat mer professionellt språkbruk ifrån socialsekreterarnas sida. Ett språkbruk som 

medför att klienterna upplever ett maktunderläge kan leda till känslan av att bli överkörd eller inte 

lyssnad på vid viktiga möten. Bolin och Sorbrings rapport (ref) visar på att ungdomarna upplevde att de 

sällan blev inkluderade i de professionellas samtal. De upplevde att språket som användes vid möten var 

för avancerat, att det användes som ett sätt att manipulera situationer, ett sätt för socialsekreteraren att få 

igenom insatser som denne redan innan haft för avsikt att använda.  

 

Vi instämmer med Bolin och Sorbring i tolkningen om att det professionella språket kan leda till en 

ojämn maktfördelning som vi även tänker kan leda till att ungdomars sårbarhet ökar då de inte har 

resurser att påverka (Bolin, Sorbring 2014:24). 

 

Vi drar även slutsatserna att dessa negativa känslor hos klienten av att vara avvikande, försvårar att möte 

och insatser utförs enligt etiskt fastställda principer. Såväl 1960-talet som samtidens barnavård lade 

betoning på ett professionellt yrkesutövande. 

Etiska principer i det samtida praktiska arbetet såsom att “ansvara för sin och andras situation”, att 

“frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” kan vara svåra att förverkliga fullt ut i en 

verksamhet där skyldigheten/möjligheten att tvångsomhänderta barn och unga då omständigheterna 
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kräver det ändå finns (Lundström 2004:15). Socialtjänsten är en verksamhet som i sitt arbete måste 

utöva en viss kontroll gentemot sina klienter (Friis 2002:64).  

 

Även om vi kan tycka att kategoriseringarna inte utgår från moraliskt lika utpekande principer idag som 

i början av 1900-talet så tänker vi oss att begreppet normalitet är relativt och minst lika mycket visar på 

avvikande beteenden och levnadssätt idag. Socialarbetarens ofrånkomliga makt i att kategorisera, 

förfoga och bestämma över hur insatserna ska förmedlas tror vi har stor betydelse även i de dagliga 

möten som förs idag.  

 

Det kan vara svårt för både barn, unga och familjer att öppna sig och känna förtroende för de människor 

som har i uppgift att kontrollera och utreda brister. Att barnets rätt till skydd ställs mot familjens rätt till 

integritet komplicerar förhållandet av att se familjen som betydelsefull för barnet (Pettersson 2009:39).  

 

Vi tänker oss att förändrade lagar och arbetssätt som betonar exempelvis barnets rätt till skydd inte alltid 

kan leda till att förtroendefulla relationer mellan socialsekreterare och barn då kommer till stånd. 

Socialsekreterare 2 uttrycker tydligt att om hon tar ett beslut som gynnar barnet så kommer denne att 

uppleva att ett bra möte har skett och i andra fall inte.  

Dock, är det i en del fall inte är rimligt att gå barn, unga eller familjer till mötes på de sätt som de önskar 

och givetvis kommer de då uppleva att ett bra bemötande inte har skett. Här förespråkar flera av våra 

intervjurespondenter tydligheten som viktig i ett möte. I de fall svåra beslut måste meddelas tänker vi 

också att ett bra bemötande handlar om att vara tydlig med vad som kommer ske i ett så tidigt skede som 

är möjligt.  

 

Här är det svårt att sätta detta förhållningssätt i relation till hur man har arbetat med att bemöta barn och 

unga tidigare i historien, men tänker oss att i fall då det handlat om institutionsplaceringar, som ändå 

varit vanligare tillbaka i tiden (Ahlgren 2014:11).  

 

Så tänker vi att oro och negativt förinställningar bör ha varit än värre i ett möte med den sociala 

barnavården. Vi förstår, liksom de socialsekreterare vi intervjuat att de överhängande hotet om 

tvångsplaceringar kan finnas som en stor oro idag, men även att utredandet i sig kan uppfattas som ett 

utpekande och kontrollerande.  

 

Socialsekreterare 2 pratar om att det inte handlar om utpekande utan om ett synsätt om att alla någon 

gång i sina liv har problem och behöver hjälp. Det framstår för oss som ett mycket empatiskt 
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förhållningssätt och en vilja av att hjälpa, skydda och respektera, men samtidigt har vi tankar om att en 

anmälan alltid handlar om ett särskiljande och utpekande av att någonting allvarligt brister, en 

kategorisering av bristande omständigheter i barnets, den unges liv. På så sätt anser vi att tankegångar 

och viljan om att kontrollera och förändra är aktuella idag precis som för 100 år sedan, även om de sätts 

i en annan samhällelig kontext. 

 

7.3 Blandade upplevelser av barns behov i centrum (BBIC) och evidensbaserade metoder  

 

Barns behov i centrum (BBIC) uppstod som ett sätt att försöka se till att lagens betonande på barnets 

rättssäkerhet och barnets bästa skulle lyftas fram i utredningarna. Ett samarbete med barnets familj och 

viktiga nätverk samt vetenskapligt förankrade kunskaper om barns utveckling, skulle ligga som grund i 

utredningsarbetet. Genom struktur och systematik skulle arbetet kunna utvärderas och följas upp 

(Svendsen 2012:10).  

 

Socialsekreterare 3 talar om de motstridiga intressen som bland annat ökade dokumentationskrav 

innebär. Hon poängterar att det bakom de ökade dokumentationskraven finns en vilja av att uppnå en 

ökad rättssäkerhet, men att det tar alltför mycket fokus och tid från att möta familjerna, som hon anser är 

det viktiga i arbetet. Hon menar att det inte bara gäller barns behov i centrum (BBIC), utan att hela 

arbetet har blivit strukturerat på så många sätt. Samtidigt uppger hon att dokumentationerna på 1990-

talet “såg ut som rena rama vilda västern” jämförelsevis med dagens, men å andra sidan tror hon att 

mötet med klienterna fick större utrymme i arbetet då. Alla tre socialsekreterare menar att barns behov i 

centrum (BBIC) lyfter upp barnet och dennes situation på ett bra sätt men det är bara socialsekreterare 

tre som menar att det tar upp för mycket tid av det viktiga behandlande klientarbetet.  

 

Socialsekreterare 2 och 3 nämner en annan metod; “Signs-of-safety”. Socialsekreterare 2 beskriver och 

förklarar “Signs-of-safety” som ett verktyg i det sociala arbetet, medan BBIC beskrivs som ett 

förfarande eller metod som man använder sig av gällande dokumentationen. Socialsekreterare 3 gillar 

“Signs-of-safety” då den beskrivs som handfast och begriplig. Hon menar att metoden handlar om att 

skriva ner det som tas upp under samtalet, någonting som gör att det blir åskådligt både för ungdomen 

och föräldrarna om vad som är anledningen till oro. Hon menar vidare att det då på ett överskådligt sätt 

visar på vad som fungerar bra respektive dåligt och vad som kommer att ske framöver.  
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Vi reflekterar om att det relativt neutrala sättet som de beskriver framförallt BBIC på handlar om att 

intervjusituationen inte gav dem möjligheter att ange för- respektive nackdelar. Att de i 

intervjusituationen inte kan känna sig helt fria i att kritisera metoder som anses vetenskapligt beprövade 

och som de använder dagligen på sin arbetsplats. Socialsekreterare 3:s åsikter om alltför mycket och 

omfattande dokumentation överensstämmer med allmänna kritiska röster, framförallt utifrån vad 

Svendsen visar på i sin studie, Socialsekreterares förhållningssätt till BBIC (Svendsen 2012:57).  

 

Utifrån våra intervjupersoners svar tolkar vi det som att de anser att BBIC framförallt är en 

dokumentationsmetod i utredningsarbetet. “Signs-of- safety” menar de, liksom Embreus, är en handfast 

praktisk metod i det sociala arbetet.  

 

Socialsekreterare 3:s åsikter om att BBIC resulterat i alltför mycket dokumentation anser hon inte enbart 

gäller BBIC utan att hela det sociala arbetet har blivit mer strukturerat och kräver mer dokumentation. 

Hon poängterar att det positiva med det är att det har blivit en ökad rättssäkerhet. Utifrån hennes svar 

om att 1990-talets utredningar såg ut som rena rama vilda västern kan vi tolka det som att arbetet inte 

var speciellt strukturerat och att det inte utgick ifrån barnet/den unges rättssäkerhet på samma sätt.  

 

Vi kan även dra paralleller mellan hennes åsikter samt Ahrne och Papakostas resonemang om att 

organisationer uppvisar en tröghet i att förändra sig. De menar att individerna som verkar i 

organisationen ofta uppvisar motstånd till förändring då de antingen inte har viljan eller förmågan att 

bidra till förändringen. Ofta vill människorna göra det bästa möjliga men då de institutionaliserade 

uppfattningarna och den organisatoriska verksamheten uppvisar en trygghet och stabilitet vågar de inte 

ändra på den (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2010:42).  

 

Vi tolkar socialsekreterare 3:s svar i viss mån relaterat till Ahrne och Papakostas resonemang men tror 

också att hon nostalgiskt blickar tillbaka på 1990-talet och det behandlande arbetet som rådde då, och 

som hon fortfarande vill kunna lägga mycket tid på. I dag känner hon sig skyldig att arbeta med 

omfattande dokumentation men vill samtidigt utföra ett bra behandlande arbete med ett bra bemötande.  

 

Socialsekreterare 3 säger att då man samtidigt ska dokumentera omfattande för att i högsta möjliga mån 

rättssäkra så måste man sitta över till klockan sju varje dag.  

 

Friis (2003) menar att lagdirektiv och regleringar har visat på vad som är arbete och inte. Hon refererar 

till Wächter som talar om att det osynliga arbetet i statistiken kan bli något som räknas som utöver det 
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man måste göra och därmed någonting som man inte behöver göra. Skicklighet i administrativa göromål 

blir då någonting som belönas mer i praktiken (Friis 2003:64).  

Vi tolkar det som att dagens arbete med betoning på rättssäkerhet och dokumentation inte går att tumma 

på, bland annat utifrån ovanstående anledning.  

Vi tror även att vissa möten och behandlande insatser utifrån ovanstående resonemang kan komma att få 

underordnad prioritet. Vi tror vidare att detta syn- och arbetssätt vidmakthåller historiska och nutida 

bilder av socialtjänsten som en tydlig byråkratisk verksamhet. 1960-talets professionalisering med 

betoning på byråkrati kritiserades då det satte socialsekreteraren i en direkt överordnad maktställning 

gentemot klienten (Ahlgren 2014:11).  

 

Vi tänker att även dagens betoning på statistik, struktur och evidens genom ett professionellt 

yrkesutövande kan sätta klienten i ett maktunderläge. På så sätt anser vi också att vi kan relatera detta 

till teorin om organisationers trögföränderlighet, eftersom organisationers förändringsbenägenhet visar 

sig så svår då de präglas så starkt av gamla mönster och föreställningar (Svensson, Johnsson, 

Laanemets, 2010:42).  

 

Samtidigt tänker vi att det kanske är nästintill omöjligt att utifrån klientens perspektiv, få bort synsätt på 

socialsekreteraren som professionell yrkesutövare i maktposition, då denne har i sin arbetsuppgift att 

dels bedöma och kontrollera men även att hjälpa och skapa förutsättningar (Svensson, Johnsson, 

Laanemets 2010:15).  

Vi tänker att det ständigt måste ske en balansgång mellan dessa arbetssätt och en reflektion gällande 

etiken kring dessa.  

 

7.4 Rådande villkor för socialsekreterarna 

 

De omfattande dokumentationskrav som råder utförs idag ofta av nyutexaminerade socionomer. Dessa 

ska arbeta i en offentlig organisation som sedan 1990-talet alltmer kommit att likna privata 

organisationers verksamhet (Stiftelsen Allmänna barnhuset 2012:28). NPM (New Public Management) 

har lett till att även offentliga organisationers verksamhet privatiserats (Wiklund 2005:149). Syftet har 

varit att uppnå effektivitetsvinster med ökad tydlighet och valfrihet för klienten. I realiteten har det ofta 

inneburit neddragningar av tjänster, att arbetsledare och chefer mer och mer fått fokusera på att arbeta 

administrativt istället för att stötta kollegor. Verksamheterna fått fokuserar på att hålla sig inom en snäv 

budget (Wiklund 2005:150).  
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Socialsekreterare 1 och 2 menar på att de i de flesta fall använder sig av interna resurser och 

behandlings- alternativ, då det är de offentliga upphandlingarna och budget som avgör vad de har att 

hålla sig till. Socialsekreterare 1 uppgav vidare att i det många fall fanns en önskan om att använda sig 

av externa alternativ men att budgeten inte tillät det. I de fall och situationer som socialsekreteraren 

verkligen kunde motivera externa alternativt så fanns det inga direkta hinder mot att göra det. 

 

Att vi inte har något svar ifrån socialsekreterare 3 gällande budgetåtstramningar hänvisar vi till att vi 

inte ställde en direkt fråga om eller hur budgeten påverkade eller försvårade arbetet. Att två av tre 

intervjurespondenter ändå pratade relativt utförligt och självmant om budget som försvårande 

omständighet tolkar vi som att de, åtminstone upplevde, att de har att hålla sig till snäva budgetramar 

som påverkar arbetet. Dock verkade det som att de i svåra och komplexa fall alltid har en möjlighet att 

använda sig av sitt handlingsutrymme och möjligheten att motivera till externa och ofta mer 

kostandskrävande resurser.  

 

Framförallt tänker vi oss att möjligheten att använda sig av externa och mer kostnadskrävande 

behandlingsalternativ kan skilja sig åt mellan olika kommuner, bland annat visar Wiklund på detta i sin 

studie Barnavårdsinsatser - en studie av kommunala skillnader (Wiklund 2006:244). Detta för oss 

vidare till resonemang om att kommunala skillnader innebär att barn i olika kommuner kan få olika 

kvalitet i den hjälp de erbjuds. Intentionerna med BBIC; att sätta barnet i fokus och att utredningar ska 

genomföras likvärdigt över hela landet framstår för oss som svåruppnåeligt efter en ramlagskonstruktion 

där olika kommuner med olika ekonomiska förutsättningar har olika möjligheter i att erbjuda barn och 

unga lämplig hjälp. 

 

Fokuserande kring budgetåtstramningar har även resulterat i att handledare och chefer har fått agera mer 

administrativt och mindre stöttande gentemot sina kollegor, vilket vi tror kan inverka negativt för 

rättssäkerheten och i att synliggöra barnet. 

Den bild som forskningsrapporten ifrån Allmänna barnhuset förmedlar (2012), våra intervjusvar och 

interpellationen från vänsterpartiets Eva Olofsson (2013/14:495) visar att alltfler socialsekreterare som 

arbetar som handläggare med barn och unga är nyutexaminerade och att de ofta ser arbetet som ett 

ingångsyrke som de ganska snart söker sig ifrån. Detta visar även på att en statussänkning inom yrket 

har skett, att alltfler erfarna socialsekreterare söker sig bort ifrån arbetet och att nyutexaminerade istället 

sätts på svåra, komplexa fall där de ska agera professionellt på många plan (Stiftelsen allmänna 

barnhuset 2012:28).  
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Socialsekreterare 3 menar på att när hon utexaminerades för 20 år sedan så var socialtjänstens arbete 

med barn och unga ett arbete som ansågs fint och som hade hög status. Idag menar hon att det istället 

har blivit ett lågstatusyrke, ett yrke som man börjar sin karriär med och ganska snart söker sig ifrån. Hon 

bekräftar även våra resonemang gällande att det under dessa omständigheter blir svårt att få kontinuitet i 

arbetet. Hon säger sig tro att det beror på allt fler anmälningar och framförallt mer omfattande 

dokumentationskrav, som hon tycker utförs till löjlighetens gräns.  

 

Angående svar ifrån socialsekreterares 3, gällande statussänkningen i yrket, så var det någonting hon tog 

upp självmant, utifrån frågan om vilka politiska, lagmässiga eller andra kontextuella villkor som 

påverkade eller försvårade arbetet. Att bara socialsekreterare 3 svarar på detta sätt tror vi beror på att det 

endast är hon som har den långa yrkeserfarenheten och därmed endast är hon som kan göra jämförelser 

med tidigare årtionden. Vi spekulerar över att även socialsekreterare 2 borde ha märkt av 

statussänkningen då hon arbetat utredande med barn och ungdomar så länge. Vi spekulerar vidare om att 

det kanske inte var något som hon direkt reflekterade över i samband med våra frågor, alternativt att hon 

inte vill tala om det öppet i en intervjusituation. 

 

Bolin och Sorbring visar på i sin studie att en del ungdomar inte engagerade sig emotionellt i vilken 

hjälpare de fick då de upplevde att hjälpare ändå kommer och går (Bolin Sorbring 2014:22). Forskning 

visar på att relationen mellan socialarbetare och klient spelar en avgörande roll för att hjälp ska kunna 

utvecklas (Svensson, Johnsson, Laanements 2010:127). 

 

Vi tänker oss att situationen med många nyutexaminerade socialsekreterare som snabbt söker sig vidare 

leder till svårigheter att etablera en relation som leder till en bra behandling.  

Vidare tänker vi oss att många nyutexaminerade oftast inte har den kompetens och erfarenhet som krävs. 

Om de dessutom har många ärenden som kräver omfattande dokumentation samt inte har arbetsledare 

som har den tid att fungera stöttande på det sätt som krävs, så tänker vi att såväl rättssäkerheten som 

möten och behandling bör uppvisa bristande kvalitet.  

Vi tänker oss även att dessa omständigheter kan inverka negativt till att kunna synliggöra barnet, lyfta 

fram dennes röst och att prioritera att mötet med denne blir på att etiskt riktigt sätt, något som vi tolkar 

som det huvudsakliga syftet med dagens barnavård. 
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7.5 Sammanfattning  

 

Vi har nämnt att socialsekreteraren har en ambition av att vara god. Det är vår absoluta inställning att de 

allra flesta som väljer att arbeta med barn, unga och familjer inom socialtjänsten gör det för att de har en 

vilja att agera empatiskt och att kunna påverka och förändra positivt. Historiska syn-respektive arbetssätt 

har gått ifrån att fungera uppfostrande och moraliserande till att betona barn, unga och familjer som är i 

behov av hjälp som resursstarka och tillförsäkrade rättigheter. Dessa är synsätt och lagar som är 

fastställda teoretiskt. I praktiken beror bemötande och kvaliteten i den sociala barnavården på många 

olika faktorer. Faktorer som inte alltid är optimala för att realisera förändrade lagar och ideologiska 

ståndpunkter. I bemötande och behandlande arbete spelar klientens förhandsinställningar och emotioner 

stor roll. Socialsekreterarens emotioner och förmåga att kunna möta klienters negativa emotioner spelar 

också stor roll, men även socialsekreterarens sammantagna kompetens, professionalitet och etiska 

förhållningssätt spelar in. Då socialsekreterarens idag har att hålla sig inom snäva budgetramar, har 

bristande handledning och hjälp ifrån chefer och erfarna kollegor samt måste bemästra alltmer komplexa 

krav ifråga om omfattande dokumentationer, tänker vi oss att detta spelar in negativt på ett bra 

bemötande och behandlande arbete. 

 

Vi kan resonera utifrån våra intervjusvar, interpellationen och utifrån rapporten som allmänna barnhuset 

uppvisar att de sammantagna omständigheterna; ekonomiska åtstramningar, statussänkningen av yrket, 

alltfler oerfarna nyutexaminerade socialsekreterare som sätts på alltfler ärenden leder till en risk att såväl 

rättssäkerheten som förmågan att synliggöra och lyfta fram barnet inte kommer till stånd. Framförallt 

framstår det illa att BBIC och andra lösningsinriktade arbetsmetoder som ska synliggöra barnet, istället 

leder till att alltför mycket tid läggs på att dokumentera och administrera. Då barnet och barnets viktiga 

nätverk ska undersökas kräver det även att många möten i olika konstellationer ska dokumenteras. 

Barnens röster visade på att de kände sig överösta och negligerade, att de inte kunde, ville eller vågade 

göra sin röst hörd i denna mängd av samverkande professionella aktörer.  

 

Vidare tänker vi oss att dessa omständigheter även försvårar ambitionen av att ha ett etiskt bra 

bemötande som inte pekar ut eller värderar negativt. Stressade oerfarna socialsekreterare som arbetar 

med komplexa fall utifrån höga kravställningar tänker vi oss kan inverka negativt i viljan och 

ambitionen av att arbeta med barn, unga och familjer på ett etiskt bra sätt. Att kategorisera och 

systematisera klienter och fall har visserligen präglat det sociala arbetet från begynnelsen men då många 

omständigheter inte är vad som önskas tänker vi att riskerna finns för att fler grova och förenklade 
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kategoriseringar av klienter görs. Kategoriseringar och bemötanden som det kanske alla gånger inte 

finns tid för att reflektera över, annat än när media uppmärksammar brister. Vi har i åtanke att 

Interpellationen 2013/14:495 kanske inte uppvisar en riktigt rättvisande bild, utan snarare visar på 

vänsterpartiets avsikter och intentioner att föra fram politiskt präglade förslag till förändring.  

 

Vår sammantagna bild utifrån litteraturen visar dock på att av socialtjänstens förutsättningar inte är 

optimala. Utifrån ovanstående diskussion om socialsekreterares kontextuella villkor tänker vi oss att det 

måste vara svårt att få barn och unga delaktiga och synliggjorda enligt det syfte som lagförändringar och 

BBIC haft. Vi tänker oss vidare att det måste vara mycket svårt att få till den betydelsefulla relation, 

som möjliggör klientens delaktighet och som forskningen visar har en avgörande roll för att hjälp ska 

kunna utvecklas (Svensson, Johnsson, Laanemets 2010:127).  
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8. Slutsatser 

 

Vi har i vår studie kommit fram till att det i dagens sociala barnavård fortfarande finns kategoriserande 

mallar över vad som är normalt och onormalt.  

I vår analys framkommer det att barns rättigheter successivt ökat under årtiondena och att familjen ses 

som allt mer viktig. Studien visar på att lagförändringar och den professionella diskursen präglat 

samhället till att inte gynnas av att peka ut och moralisera barn och familjer. Detta gynnar inte heller de 

utpekade barnen och familjernas möjligheter till en positiv framtid. Resultatet i studien visar på att både 

forskning och våra intervju respondenter påvisar att BBIC lett till mer omfattande dokumentation som 

tar tid från det behandlande arbetet, även hela det sociala arbetet har blivit mer strukturerat med ökade 

krav på dokumentation. Men detta har å andra sidan resulterat i att det sociala barnavårdsarbetet har 

blivit mer rättssäkert.  

Vi har i resultatet även kommit fram till att en av intensionerna med BBIC är att det utredande arbetet 

ska genomföras likvärdigt över hela landet. Vi har kommit fram till att detta är svåruppnåeligt då 

lagramskonstruktioner gör att de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner, något som 

leder till olika möjligheter att erbjuda barn och unga lämplig hjälp. Nyexaminerade socialsekreterare 

saknar oftast den kompetens och erfarenhet som krävs. Ändå sätts dessa oerfarna på ärenden med 

mycket dokumentation och får inte stöd från erfarna arbetsledare och kollegor. Detta leder till att 

rättssäkerheten, möten och behandling uppvisar bristande kvalitet. En konsekvens av detta kan vara att 

barnperspektivet inte synliggörs tillräckligt och att möten inte sker på ett etiskt bra sätt.  
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Bilaga 1: Intervjumall till socialsekreterarna om bemötandet av anmälda 
ungdomar och deras familjer.  

 

Generella arbetsmetodik frågor 

 

1. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten med ungdomar? 

2. Vad är din arbetsuppgift?  

3. Erbjuder er verksamhet någon stödgrupp/stödgrupper för ungdomar som av diverse anledningar 

blivit anmälda, hur ser den eller de arbete ut? 

4. Hur arbetar ni med ungdomar som blivit anmälda? Sker arbetet/arbetsmetodiken och förfarandet 

olika ut beroende av anledningen varför ungdomen blivit anmäld?/ Familj som blivit anmäld? 

 

Uppfattningar 

 

5. Vad har du för uppfattning av vad ungdomarna anser om det arbete som socialtjänsten hos er 

bedriver?  

6. Socialtjänstens har ju en svår uppgift i att verka både skyddande/stödjande och kontrollerande. I 

en del fall kanske ni får agera kontrollinstans och agera myndighet som vänder sig till de allra 

mest utsatta ungdomarna? Vi tänker att risken finns att de kan känna sig stigmatiserade? Anser 

du att ungdomarna som blir anmäla upplever att det blir stigmatiserade? hur bemöter ni i så fall 

detta?  

7. Vad gör man för att minimera risken av att dessa ungdomar känner sig stigmatiserade i mötet 

med socialtjänsten? 

8. Vår tanke är att socialtjänsten bedriver ett svårt men viktigt arbete. Via media och generellt sett 

har socialtjänsten inte alla gånger fått framstå positivt och många upplever verksamheten som 

präglat av ett stigma. Hur arbetar ni med samhällets bild av socialtjänsten som en stigmatiserad 

verksamhet?   

9. BBIC betonar barnet och bland annat barnets viktiga nätverk (barnets behov i centrum). Anser 

du att arbetet med BBIC eller andra tidigare, genom historien, implanterade förhållningssätt 

förändrat synsättet på ungdomarna och ungdomarnas familjer som ni kommer i kontakt med? 
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Dilemman 

 

10. Hur arbetar man inför det första mötet med de anmälda ungdomarna? Speciell arbetsmetodik 

eller förfarande? 

11. Hur hanterar man det ibland svårförenliga arbetet med att verka stödjande/skyddande kontra 

agerande kontrollerande gentemot ungdomen/ ungdomens familj?  

12. Hur bemöter/hanterar man de ungdomar som har ett starkt motstånd mot socialtjänsten? Vad 

försöker man göra för att ungdomen i dessa fall får med sig en annan, mer nyanserad bild av 

socialtjänsten i ett avslutande skede? 

13. Vad anser du är det viktigaste som socialtjänsten kan erbjuda dessa ungdomar? (de anmälda 

ungdomarna?) 

14. Finns det kontextuella villkor som hindrar eller försvårar ditt arbete med de anmälda 

ungdomarna? Politik/ lagar/ekonomi eller övriga organisatoriska förhållanden? 
 

 


