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Sammanfattning 
 
 
Studien undersöker socialsekreterares förhållningssätt och erfarenheter av att utreda barn som 
har föräldrar i långdragna konflikter. Datamaterialet samlades in i form av två 
semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med sammanlagt sju socialsekreterare i två 
kommuner och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar genomgående 
en känsla av maktlöshet och frustration gentemot att socialsekreterarna inte har tillräckligt 
med insatser att tillgå för att hjälpa barnet. Definitionen barnets bästa är ett begrepp som är 
svårt att tillämpa i alla situationer där barn lever med konfliktföräldrar. Socialsekreterarna 
måste vänta på att barnen visar en påtaglig risk på det egna beteendet, i och med att aktuella 
lagrum och nuvarande insatser inte är utformade efter fenomenet barn med föräldrar i 
konflikt. Det framkommer i studien att det finns ett glapp mellan de frivilliga och de 
tvingande insatserna. Socialsekreterarna uttrycker att föräldrarnas konflikt tar fokus från 
barnets behov i socialtjänstens utredningar. 
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Förord 
 
Det har varit en otroligt lärorik och intressant tid att genomföra detta arbete tillsammans. 
Genom både skratt och gråt har vi haft ett fantastiskt samarbete där vi hjälpts åt att lyfta 
varandra och inspirerat till nya synvinklar. Detta är ett område som vi brinner starkt för och 
hoppas att vår studie ska generera till nya diskussioner och perspektiv inom detta viktiga 
ämne.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår engagerade handledare Magnus Bergmark som har väglett 
oss genom detta arbete och inspirerat till nya tankar när vi kört fast. Han har även tagit sig tid 
och flexibelt anpassat handledningstillfällena efter oss, något som har underlättat vårt arbete 
och det är vi oerhört tacksamma för.  
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de fantastiska socialsekreterarna som tog sig tid 
att hjälpa oss med detta, utan er hade detta inte varit möjligt. Ni är välfärdens ryggrad!  
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1. Inledning 
 
Samhället i Sverige har historiskt sett inte ingripit eller tagit ställning till huruvida föräldrar 
uppfostrar eller tar hand om sina barn. Det var först i mitten av 1800-talet som samhället och 
det sociala arbetet började uppmärksamma och lägga vikt vid hur barn egentligen hade det. 
Skolförfattningen, vilken innebar att föräldrarna var tvungna att låta deras barn gå i skolan 
tillkom i mitten av 1800-talet och följdes sedan i slutet av tidigare nämnda århundrade av den 
första lagstiftningen rörande arbetsskydd och barn (Prop 1989/90:28). Under första halvan av 
1900-talet tillkom lagar rörande fosterbarnsvård, uppfostran samt barn som blivit utsatta för 
försummelse. Från och med år 1924 kunde samhället, om nödvändigt, ingripa om barn for illa 
i hemmet då den första barnavårdslagen stadgades. Lagen utvecklades sedan och ersattes av 
1960 års barnavårdslag. Barnavårdsnämnder blev obligatoriska, och man betonade 
frivilligheten och förebyggande insatser (Prop 1989/90:28). 
  
Socialtjänstlagen, som tillkom 1982, bygger på frivillighet och tilliten till att individen har en 
egen förmåga att hjälpa sig själv. Den största skillnaden mellan den gamla barnavårdslagen 
och när socialtjänstlagen tillkom var att socialarbetaren tidigare hade en mer kontrollerande 
roll gentemot den enskilde. I tidigare lagstiftning så har man utgått från att samhället och 
föräldrar har förpliktelser gentemot barnet, men inte fokuserat eller tagit med den princip som 
används idag, att barnen har rättigheter (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). Barnets bästa och 
påtaglig risk står reglerat i socialtjänstlagen respektive lagen om vård av unga, och är något 
socialsekreterarna måste förhålla sig till i deras bedömningar i barnutredningar.   
  
I föräldrabalken finns det reglerat att vårdnadshavaren/na ska ge barnet en god omsorg, både 
psykiskt och fysiskt (SFS 1949:381). Vidare ska vårdnadshavaren även ansvara för att barnets 
personliga förhållanden blir tillgodosedda och att utifrån barnets ålder även se till barnets 
utveckling och andra omständigheter. Alla beslut som rör vårdnad gällande barnet ska alltid 
utgå från barnets bästa (Ewerlöf et al., 2004). Finns det misstankar om att ett barn far illa är 
det socialtjänstens skyldighet att ingripa för att skydda barnet (SFS 2001:453). Oftast kan 
familjer som är i behov av stöd få detta på frivillig väg men det finns även tillfällen då detta 
inte är möjligt och socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd. Ett komplement till 
socialtjänstlagen när vård och skydd inte kan ges på frivillig väg är lagen om vård av unga. 
Barn som far illa enligt 2§ LVU måste dock påvisa en påtaglig risk för att kunna omfattas av 
lagen (SFS 1990:52). 
  
Socialsekreterarna är betydelsefulla, då deras roll innebär att utreda och bestämma hur 
informationen som de samlar in ska tolkas och sammanställas. Socialsekreterarna är länken 
mellan myndigheten och klienten, och med stöd av aktuella lagrum och tidigare forskning ska 
de hjälpa klienterna med stöd och insatser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2016). Barn är 
en utsatt grupp och välfärden ska lägga stort fokus på att skydda dem och verka för att de får 
det stöd och den hjälp de behöver. Detta sker ofta i form av att man hjälper familjen med 
familjestödsorienterade insatser men detta betyder inte att det i slutändan skyddar barnet 
(Warnling-Nerep & Rohdin, 2014). 
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1.1 Studiens övergripande syfte och frågeställningar  
 
Denna studie syftar till att uppnå en fördjupad förståelse för socialsekreterares förhållningssätt 
och erfarenheter av att utreda barn som har föräldrar i långdragna konflikter. 
 

• Hur ser socialsekreterare på föräldrakonfliktens inverkan på barnets hälsa och 
utveckling? 

• Vad är socialsekreterares syn på de frivilliga och tvingande insatserna som 
socialtjänsten har att tillgå i utredningar där barn far illa på grund av föräldrar i 
konflikt?  

• Hur förhåller sig socialsekreterare till begreppen ”barnets bästa” samt ”påtaglig 
risk” i deras bedömningar som rör barn med föräldrar i konflikt? 

 
 

1.2 Begreppsförklaring 
 
LVU- Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Vård ska ges om barnet utsätts för 
psykisk eller fysisk misshandel eller andra brister i omsorgen (2 § LVU) samt om barnet 
utsätter sig själv för påtagliga risker (3 § LVU) som kan komma att skada hälsa och 
utveckling, t.ex. narkotika eller brottslighet (SFS 1990:52) 
FB - Föräldrabalk (SFS 1949:381)	
BBIC - Barns behov i centrum, ett arbetsverktyg för socialtjänstens arbete med barn för att 
stärka rättssäkerhet och barns delaktighet (Barnkonventionen, 1989)	
Konfliktföräldrar- Föräldrar som brister i samverkan kring frågor som rör barnet och har en 
pågående konflikt som kan bidra till riskfaktorer där barnets hälsa och utveckling skadas på 
kort och lång sikt (SOU 2017:6).	
Barn - Är alla människor under 18 år enligt socialtjänstlagen (SFS 2001: 453)	
Barn som far illa- Definieras enligt vårdguiden 1177 när barn psykiskt eller fysisk utsätts för 
bland annat övergrepp, misshandel, kränkning eller försummelse. Vårdnadshavarna har det 
grundläggande ansvaret för att barn växer upp under trygga och säkra förhållanden 
(Vårdguiden 1177, 2019).		
Socialtjänsten- Är en myndighet som finns i varje kommun och arbetar bland annat för barn 
och ungas säkerhet (Socialstyrelsen, 2019)	
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2. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för studiens metod för att få en förståelse för 
tillvägagångssätten som vi haft genom forskningsprocessen. Avsnittet inleds med en 
redovisning av studiens metodologiska ansats, urvalsförfarande samt en beskrivning av 
fokusgrupper och de genomförda intervjuerna. Vidare kommer vi att presentera etiska 
principer vi har förhållit oss till samt beskriva den analysmetod vi använt. 
 

2.1 Metodologisk ansats 
 
Vår ambition med studien var att erhålla en djupare förståelse för socialsekreterares 
erfarenheter och förhållningssätt i arbetet med barn som har föräldrar i konflikt samt att lyfta 
socialsekreterares egna perspektiv och uppfattningar. Därmed ansåg vi att en kvalitativ 
undersökningsmetod var mest lämplig. När man använder sig av en kvalitativ 
undersökningsmetod har man ofta i åtanke att finna en djupare förståelse för ett särskilt 
fenomen, ofta använder man sig av intervjuer som datainsamling (Nygren, 2009). Då vi har 
låtit studiens resultat styra oss utifrån ett redan angivet syfte och frågeställningar har vi enligt 
Bryman (2008) haft en induktiv ansats i vårt teoriavsnitt där teorin baseras på studiens resultat 
och inte i förväg bestämt en teori att utgå ifrån. Detta för att låta empirin som framkommit 
från intervjuerna vara avgörande i vårt arbete och inte påverkas av redan angivna teorier som 
vi anser kan påverka studiens analys och reflektioner.  
 

2.2 Urvalsförfarande 
 
Vi har använt oss av ett målinriktat urval då syftet med studien var att undersöka just 
socialsekreterarnas syn på ett fenomen (Bryman, 2008). Utifrån denna typ av urval väljer man 
strategiskt ut de deltagare man vill ska delta utifrån det syfte och frågeställningar man ska 
besvara. Med hänvisning av detta valde vi strategiskt ut socialsekreterare som hade erfarenhet 
av det vi ämnade att undersöka. Det var få socialsekreterare som svarade på förfrågan om att 
delta, vilket resulterade i att vi var tvungna att i slutändan kontakta de som givit sitt 
godkännande, för att be dem om hjälp om att finna passande deltagare till studien. I och med 
att deltagarna hjälpte oss att få fler respondenter har vi förutom det målinriktade urvalet även 
använt oss av ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren tar kontakt med en eller flera 
deltagare som i sin tur kontaktar fler deltagare som kan vara lämpliga för studien (Bryman, 
2008). Socialsekreterarna som deltagit i studien har mellan 4–22 års erfarenhet inom 
socialtjänsten. Av de sju socialsekreterarna som deltog i studien hade sex erfarenhet av att 
jobba på barn- och ungdomsenheten. Den sjunde socialsekreteraren arbetade på en annan 
enhet, men arbetade också med utredande arbete av barn- och unga. Samtliga 
socialsekreterare hade erfarenhet av att arbeta med högkonfliktsfamiljer. 
 

2.3 Fokusgrupper och intervjuer  
 
Studien har genomförts i form av semistrukturerade fokusgruppintervjuer på två socialkontor 
i olika kommuner i mellersta Sverige. Med fokusgrupper menas att man med fördel ofta 
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intervjuar sex personer samtidigt och syftet när man använder sig av detta är att samla in 
deltagarnas synpunkter utifrån ett aktuellt ämne. De valda personerna är ofta experter inom 
området man ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår ambition var att intervjua 
fyra socialsekreterare trots att sex personer är mest fördelaktigt i en fokusgrupp. Detta var ett 
medvetet val då vi tog hänsyn till socialsekreterares redan fullspäckade schema och att det då 
kan vara svårare att få en grupp om sex personer. Något som senare visade sig stämma. Vi 
valde att använda fokusgruppintervjuer då dessa fyra socialsekreterare enligt oss klassas som 
experter inom det område vi ämnat undersöka. Det går att jämföra fokuserade intervjuer med 
fokusgrupper eftersom att båda intervjutyperna till största del består av öppna frågor. Den 
största skillnaden är att deltagarna i en fokusgruppintervju ska kunna diskutera mellan 
varandra (Bryman, 2008).  
 
Att man kan påverkas av varandra utifrån att man diskuterar ett visst fenomen i en fokusgrupp 
(Bryman, 2008) är något vi var medvetna om vid valet av intervjumetod. Risken för att 
studiens resultat därmed kan ha påverkats tog vi i beaktning när vi diskuterade 
tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Vi ansåg att fördelarna med en fokusgruppintervju 
övervägde eventuella nackdelar, då det istället kan generera till en djupare diskussion, där 
deltagarnas synpunkter bättre skulle lyftas fram. När man arbetar med myndighetsutövning 
och dagligen får försvara och motivera sina bedömningar upplever vi att de tänkbara riskerna 
för grupptryck möjligen minskar. Vi är dock medvetna om att det finns en risk för att detta 
kan ha hänt. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att deltagarna själva skulle kunna styra 
svaren dit de ville. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp möjligheten för 
uppföljningsfrågor samt att den tänkta intervjumallen inte behöver följas i en tänkt ordning, 
utan istället blir följsam efter hur deltagarna svarar och ger upphov för återkoppling från 
intervjuaren (Bryman, 2008).  De frågor som rörde lagar och paragrafer inleddes med att ge 
en förklaring av deras betydelse, för att inte försätta socialsekreterarna i en position där de 
inte visste definitionen samt säkerställa att vi utgick från samma betydelse.   
 
Om det finns möjlighet ska man alltid enligt Bryman (2008) göra ett försök till att genomföra 
en så kallad pilotstudie, innan den faktiska enkäten eller intervjuguiden ska skickas ut eller 
användas. Detta för att säkerställa att de frågor man tänkt ställa är lämpliga och svarar för 
studiens syfte (Bryman, 2008). Det hade för oss kunnat vara fördelaktigt att genomföra en 
pilotstudie då vi innan intervjuerna hade kunnat upptäcka att vissa frågor inte var relevanta för 
studien. Detta fick vi erfara vid vår första intervju där två frågor var svåra för dem att svara på 
men även orelevant för studiens syfte. Vi valde därför att plocka bort frågorna till den sista 
intervjun samt ej ta med de svar vi hade fått från dessa frågor i första intervjun i studiens 
resultat då de inte påverkade studiens slutgiltiga utfall eller var av relevans för studiens 
ändamål.  
 
Utifrån att vi ville genomföra fokusgruppintervjuer med socialsekreterare som utreder barn- 
och unga skickades det ut en förfrågan om att delta med bifogat informationsbrev till cheferna 
på barn- och utredningsenheterna i fyra stycken kommuner via mail. I mailet bad vi om hjälp 
med att vidarebefordra informationsbrevet (se bilaga 1) till anställda socialsekreterare som 
arbetar med utredning av barn- och unga. För att säkerställa att det infobrev vi skickat ut 
hamnat hos aktuell och ansvarig chef, tog vi kontakt med växelpersonal/administrativ 
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sekreterare i respektive kommun för att kontrollera att de kontaktuppgifter vi sökt fram på 
respektive kommuns hemsida var korrekt. 
 
Vi utformade tillsammans en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar med 
öppna frågor som Bryman (2008) skriver är bra för att inte influera eller styra deltagarnas 
svar. I det informationsbrev (se bilaga 1) vi skickade ut beskrev vi studiens syfte samt förslag 
på datum och klockslag för att genomföra intervjun. Detta för att samla alla deltagarna samt 
att de lättare skulle kunna avsätta samma tid för intervjun. Vi åkte till respektive socialkontor 
för att hålla i intervjuerna som tog cirka en timme. Vi hade inte en utnämnd samtalsledare 
utan hjälptes åt med frågorna och med utgångspunkt från den semistrukturerade intervjun 
ställde vi båda följdfrågor utifrån deltagarnas svar. Intervjuerna spelades in för att vi sedan 
lättare skulle kunna analysera materialet och säkerställa att vi inte missuppfattat eller 
förvrängt något de sagt. När man använder sig av fokusgruppsintervjuer finns det en risk att 
deltagarna pratar i mun på varandra och att det då blir svårt för forskarna att höra vad de säger 
vid transkribering av materialet (Bryman, 2008). Detta är dock inget vi upplevde men hade i 
åtanke när vi valde att intervjua flera deltagare samtidigt. 
 
2.4 Analysmetod 
 
Efter de två intervjuerna var genomförda transkriberade vi varsin intervju ordagrant, för att 
sedan skicka dem till varandra. Därefter läste vi igenom varandras transkribering samtidigt 
som vi lyssnade på intervjun för att kontrollera att vi uppfattat svaren från deltagarna på 
samma sätt. Vi har använt oss av en kvalitativ dataanalys vilket innebär att man, efter att ha 
läst igenom materialet flertalet gånger letar efter meningsbärande enheter som senare utefter 
olikheter eller likheter sammanställs i koder (Hsieh & Shannon, 2005). De koder som liknade 
varandra samlade vi senare under kategorier. Sammanlagt genererade koderna i fem 
kategorier som resulterade i ett gemensamt tema. I tabell 1 kan ni se ett analysexempel hur vi 
har kodat materialet. I exemplet visas en mening som lyfts ut ur transkriberingen och 
tillskrivits koden “sorgligt” och slutligen använts i kategorin “väntan på den påtagliga risken” 
som tillsammans med de övriga kategorierna övergripande genomsyras av “maktlöshet”.   
 
Tabell 1 - Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 
 

Meningsbärande  
 enheter 

Koder Kategorier Tema 

 ”sorgligt att det ska behöva gå så långt att det är 
barnet som ska behöva visa egna problem innan 
man faktiskt ..eller innan det ska funka med sådan 
lagstiftning” 

 
Sorgligt 

 
Väntan på den 
påtagliga risken 

 
Maktlöshet 

 

2.5 Arbetsfördelning 
 
Vi har genomgående i hela forskningsprocessen analyserat, diskuterat och tolkat materialet 
tillsammans. Insamlandet av tidigare forskning och teorier har vi gjort på varsitt håll för att 
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sedan tillsammans sitta ned och ta ut det som är relevant för studiens syfte. I sin helhet har vi 
inte exklusivt skrivit ett helt avsnitt i studien själv utan vi har varit delaktiga i alla delar och 
bidragit. Frågorna till intervjuguiden (se bilaga 2) och informationsbrevet (se bilaga 1) skrev 
vi även dem tillsammans för att sedan skicka till vår handledare för ett utlåtande innan 
deltagarna fick ta del av informationsbrevet. Lisa informerade om studien under början av de 
båda intervjuerna medans Sarah informerade om de forskningsetiska principerna. Utöver detta 
har Lisa övergripande författat avsnitten: psykodynamiska teorin, etik och de första två 
rubrikerna i kunskapsöversikten. Sarah har övergripande författat avsnitten: 
anknytningsteorin, inledning samt sista rubriken under kunskapsöversikten. De delar vi har 
skrivit själv har vi skickat till varandra för granskning och komplettering, så att båda ska bli 
delaktiga i alla delar som skrivits. 
 

2.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generalisering 
 
Enligt Bryman (2008) är det vid kvalitativ forskning meningsfullt att diskutera begreppen 
trovärdighet och tillförlighet. Tillförlitlighet innefattar fyra olika bedömningsgrunder. Den 
första bedömningsgrunden är Trovärdighet och inrymmer att de regler som finns inom 
forskning ska följas samt att forskaren ska redovisa resultatet till deltagarna för att få bekräftat 
att forskaren har uppfattat rätt, så kallad responsvalidering (Bryman, 2008). Vi har i denna 
studie genom att följa de forskningsregler som finns stärkt tillförlitligheten. För att stärka den 
gemensamma bilden var båda närvarade vid intervjuerna. Vi transkriberade varsin intervju för 
att tillsammans ta ut meningsbärande enheter och koda materialet. Då deltagarna inte har tagit 
del av studiens resultat innan färdigställande, brister dock trovärdigheten i förhållande till 
studiens tillförlitlighet. 
 
Överförbarhet ställs i relation huruvida studien går att generalisera till en annan kontext och 
att forskarna noggrant har beskrivit hur de gått tillväga (Bryman, 2008). Vi har redovisat varje 
steg tydligt för att det ska gå att följa vår forskningsprocess. Det övergripande som lyfts fram 
i vår studie är maktlöshetskänslor hos socialsekreterare i förhållande till detta sociala 
fenomen. Även om studiens överförbarhet är begränsad när det gäller att generalisera till en 
annan population eller kontext, så visar både vårt resultat och tidigare studier på området att 
frågan är betydelsefull för socialtjänsten. För att kunna hävda det som Kvale och Brinkmann 
(2014) nämner som analytisk generalisering, är det av största vikt att man redovisat för den 
intervjuprocess man har använt sig av samt vilka intervjupersonerna är. Med analytisk 
generalisering menar man att en bedömning görs utifrån de resultat man funnit från studien 
och om det kan gälla även i andra situationer. Då vi genomfört intervjuer i två skilda 
kommuner och resultatet från båda kommunerna är likvärdiga menar vi att samma resultat 
skulle kunna visa sig om studien repriseras även i andra kommuner i verksamheter av samma 
slag. Vi har inte låtit personliga värderingar eller teoretiska perspektiv styra oss i 
forskningsprocessen, utan det som har framkommit i resultatet har varit avgörande i studiens 
genomförande. Med hänvisning till detta bidrar det till att kriteriet styrka och konfirmera 
stärks (Bryman, 2008). Genom att vi har redogjort för tillvägagångssätten uppfylls det sista 
kriteriet som Bryman (2008) nämner som pålitlighet och handlar om att forskarna ska göra en 
grundlig redogörelse för delarna i forskningsprocessen så att studien ska kunna repriseras av 
andra forskare. 
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2.7 Etik 
 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) finns det reglerat 
bestämmelser som forskaren ska följa vid en forskningsprocess. Detta för att skapa trygghet 
och skydda individen som deltar i forskningen, vidare finns även bestämmelser som rör 
samtycke till att delta. Forskningsetiken och lagrummen är föränderlig och regler och 
riktlinjer omformuleras i takt med att nya riktlinjer växer fram i och med att etiken inte är 
statisk (Vetenskapsrådet, 2017). Detta tillsammans med aktuella forskningsetiska riktlinjer 
och regler har vi haft i beaktande under vår forskningsprocess.  
 
I likhet med vetenskapsrådet (2017) har vi lagt stor vikt vid att vara väl bekant med aktuell 
lagstiftning och rådande etiska riktlinjer i vår forskningsprocess. Deltagarna som har 
medverkat har informerats om studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt. Detta 
gjordes via det informationsbrev som skickades ut innan intervjuerna samt under intervjuerna 
där vi även nämnde att möjligheten till avhopp kan ske när som helst. Forskaren bör inte 
fullfölja sin forskning om inte samtycke eller information om studien ges till deltagarna. 
Vidare ska forskaren behandla alla uppgifter konfidentiellt så att inte identiteter kan röjas vid 
en publicering av studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har avidentifierat alla deltagarna samt 
kommuner som varit aktuella för studien genom att benämna dem som kommun A och 
kommun B. Vidare har även ljudinspelningen samt transkriberingen raderats efter studiens 
färdigställande. All den insamlade informationen från deltagarna har i enlighet med 
vetenskapsrådet (2017) enbart använts i forskningssyfte. Etiska riktlinjer och regler ska 
vägleda forskaren till att bedriva forskning på ett respektfullt sätt och till förbättring för 
samhället och medborgarna (Vetenskapsrådet, 2017). Med anledning av bristande resurser 
och växande problematik kring det studien ämnar undersöka önskar vi att studien kommer 
med nytta och förbättring för vår välfärd 
 
Etiska dilemman anser vi i forskning om socialt arbete alltid är närvarande, där studier och 
observationer om andra människors välmående och åsikter kan innebära en risk att komma för 
nära den personliga integriteten. Genom att vi har ställt yrkesmässiga frågor bidrar det till att 
vi minskar risken att utsätta deltagarna för personliga frågor som kan vara jobbiga att svara 
på. Vi har inför och under båda intervjuerna värnat om deltagarnas rätt att avbryta när de vill 
samt att de inte behöver svara på alla frågor som ställs. Det har enbart varit socialsekreterare 
som närvarat under intervjuerna, ej chef eller gruppledare. Detta tror vi kan ha medverkat till 
att socialsekreterarna kunde prata mer fritt och öppet om ämnet utan att påverkas av en chefs 
närvaro i deras svar. Vi skickade ut förfrågan om deltagande och informationsbrevet till 
ansvarig chef som i sin tur skulle vidarebefordra mailen vidare. Detta kan ha inverkat på 
antalet deltagare som ville delta då den person som vidarebefordrade mailet selektivt kan ha 
valt vilka anställda som det skulle skickas till. 
  



 11 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt kommer vi presentera de teoretiska utgångspunkter som har kommit att prägla 
studiens förhållningssätt. Att ha en förförståelse för vad som ligger till grund för människors 
olika beteenden och att det i sin tur påverkar våra olika handlingar senare i livet, gjorde att vi 
bedömde det relevant att ha Sigmunds Freuds psykodynamiska perspektiv som utgångspunkt i 
vårt arbete. Det psykodynamiska perspektivet anser vi fångar upp tolkningen av människors 
psykiska utveckling på ett bra sätt. 
 
Då barns utveckling är en betydande del av studien har vi valt att lyfta fram anknytningsteorin 
som ett sätt att tolka och förstå vikten av en fungerande uppväxt samt vad en otrygg 
anknytning kan få för negativa påföljder. Utöver dessa två teorier lyfter vi även fram relevant 
lagstiftning som tillsammans med teorierna präglar socialsekreterarnas utredningsarbete samt 
studiens syfte. Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för de teoretiska utgångspunkter 
som forskarna haft som grund för studien samt ge läsaren en bredare kunskapsbild för att 
lättare tolka studiens resultat.  
 

3.1 Psykodynamiskt perspektiv 
 

Förnuftets röst är svag   
  
Ett sätt att förstå människors olika beteende och kommunikationssätt går att tolka med hjälp 
av Sigmund Freuds psykodynamiska perspektiv. Någon som kommit att utveckla Freuds 
teorier samt begreppet försvarsmekanismer är hans dotter Anna (Svedberg, 2012; Parrish, 
2012). Freud menade att vårt beteende som uttrycks genom olika handlingar är medfödda 
instinkter, där han syftar till att alla dessa handlingar är viktiga för oss människor då vi är 
styrda genom våra handlingar samt genom dem tillgodoser instinktiva behov (Parrish, 2012). 
”Förnuftets röst är svag” (s. 57), som står skrivet på Freuds gravsten, talar mycket för hans 
syn på socialpsykologin då han menar att bakom alla människors förnuft finns en djupare 
förståelse för dessa instinktiva handlingar. Det som är gemensamt för de psykodynamiska 
perspektiven är att det finns en konfliktaspekt som stimulerar vår psykiska utveckling genom 
olika konflikter som vi möts av bara genom att leva. Hur vi människor agerar i en viss 
situation är inget som är exklusivt för just den gången, utan det är något som kommer från 
våra tidigare erfarenheter (Svedberg, 2012).   
 
Några viktiga aspekter utifrån Freuds teorier är något han benämner som ”det medvetna, ”det 
förmedvetna” och ”det omedvetna”. Ett grundläggande synsätt genom hans teorier är att en 
stor del av våra handlingar sker omedvetet (Rasmussen & Salhani, 2010). Freud delar in 
människans personlighet i ”detet”, ”jaget” och ”överjaget”. ”Detet” styrs impulsivt och agerar 
inte särskilt rationellt, ”överjaget” har en ansvarstagande roll och ska i tid kunna förutse en 
opassande handling. ”Jaget” är den rationella delen av oss och har som uppgift att hitta en 
balans och delvis kontrollera ”detets” impulser. Eftersom Freud menar att vi till stor del styrs 
av dessa ”omedvetna handlingar” så har ”jaget” en viktig uppgift att kunna parera dessa, där 
det lätt kan bli konfliktfyllt då både ”jaget” och ”överjaget” tillsammans försöker kontrollera 
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”detets” impulser (Svedberg, 2012).   
 
En stor del av oss människor anser sig ha en god självinsikt och är därmed ganska svåra att 
övertala då det för dem kommer till att höra en annan persons version av dem själva. Dessa 
personer gömmer sig bakom andra motiv som för dem är tröstande, för att undvika att kliva 
fram och se sig själva genom andras ögon (Rasmussen & Salhani, 2010). I den 
psykodynamiska teorin, om hur vår personlighet är indelad och uppbyggd, så spelar 
försvarsmekanismer en stor roll och hur vardagskonflikterna i sin tur hanteras av ”jaget”. När 
det uppstår konflikter mellan ”jaget” och ”överjaget” så kan det utvecklas starka 
ångestkänslor. Freud anser att ångesten har en skyddande aspekt som vi biologiskt sett har 
med oss från födseln och som skulle kunna efterliknas med ett brandlarm, där ångesten varnar 
”jaget” för olika slags tänkbara faror (Parrish, 2012).  
 
Dessa försvarsmekanismer har betydelse för hur vi beter oss i olika situationer och bemöter 
vår ångest. Vi kommer här endast lyfta fram de som är av relevans för studien och dess syfte. 
Att ”förneka”, är den försvarsmekanism som är mest vanliga bland oss människor, genom 
förnekandet arbetar vi aktivt för att inte komma till insikt med vad det är som skapar vår 
ångest.  ”Projektion” innebär att vi istället för att acceptera våra egna oönskade tankar så 
utvecklar vi en försvarsmekanism och tillskriver istället någon annan vårt egna oönskade 
beteende. Avslutningsvis nämner Freud ”förskjutning” där vi, precis som namnet, förnekar 
våra problem och istället för att fokusera på ångesten eller problemen så letar vi efter något 
mindre ångestladdat att fokusera på (Parrish, 2012). 
 
Genom ett psykodynamiskt perspektiv kan man förstå människors olika handlingar och vad 
som ligger till grund för vissa omedvetna beteenden. Vårt förnuft är som ovan nämnt, en svag 
del av människors medvetande och en mer djupgående förklaring väntar oftast bakom. Det 
som givit en påverkan på vår tidigare utveckling påverkar i hög grad också den senare 
utvecklingen (Svedberg, 2012). 
 

3.2 Anknytningsteori 
 
De psykodynamiska perspektiven har tillsammans med kognitiv vetenskapsteori bidragit till 
att kunskapen om människors beteenden, utveckling samt tanke- och känslomönster ökat. 
Genom dessa har även anknytningsteorin fått sin framväxt (Svedberg, 2012). 
Anknytningsteorin växte fram under 1900-talet och grundar sig i att barn knyter an till de 
personer som finns dem närmast. 
 
Anknytningsteorin menar att ett barn har ett band till de personer som vårdar denne. Barn har 
ofta en främsta primär anknytningsperson och en sekundär anknytningsperson. För att barn 
ska kunna upptäcka och utforska omvärlden runt omkring sig brukar man prata om att de 
behöver en trygg hamn att utgå från och kunna gå tillbaka till. Om barnet känner hot eller 
tryggheten minskar återgår den till föräldern som är den trygga hamnen och som finns där 
som skydd för barnet (Lindén, 2013). 
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Har barnet en osäker anknytning till föräldern där barnet inte känner sig trygg med skyddet 
som föräldern ger, påverkas även möjligheten till att utforska omgivningen negativt. Barn kan 
få olika anknytningsmönster beroende på hur barnet upplever att anknytningspersonerna finns 
där för att skydda barnet. Om barnets föräldrar varit mer upptagna av sitt eget liv och enbart 
stötvis ger barnet trygghet och omsorg kan den komma att utveckla en ambivalent anknytning 
som visar sig genom att barnet som vuxen har svårt att reglera sina känslor. Fungerar inte 
anknytningen kan barnet även få en desorienterad anknytning som senare även kan visa sig ha 
negativa konsekvenser för barnets utveckling, såsom förmågan till att skaffa kamrater eller 
den sociala förmågan (Lindén, 2013). Svedberg (2012) beskriver att vi har en “inre 
arbetsmodell” som ska ge oss stöd att, utifrån kunskap från vår tidigare uppväxt, lättare kunna 
hantera situationer som sker nu och i framtiden. Genom vår erfarenhet lär vi oss hur vi ska 
forma nya relationer och den “inre arbetsmodellen” skapas då vi är barn och genast blir vi 
beroende av modellen för att hitta trygghet och närhet i oss själva (Svedberg, 2012). 
 
I en studie där man undersökt placerade tonåringar och bakgrunden till varför de placerats 
visade det sig att ungdomarna klandrade sig själva för det som hänt. Detta trots att man 
fastställt att ungdomens slitningar med föräldrarna varit en betydande del i de faktorer som 
lett fram till placeringen (Lindén, 2013). Den “inre arbetsmodellen” är oss så nära att den 
formar vårt sätt att se och relatera till andra människor under hela vårt liv. Detta sker för oss 
omedvetet och leder oss genom livet helt naturligt, vilket gör det svårt att själv se en negativ 
utveckling då det är erfarenheter som funnits med från låg ålder och har kommit att prägla 
vårt beteende (Svedberg, 2012). 
 
3.3 Aktuella lagrum  
  
I föräldrabalkens 6 kap. 1§ står det skrivet att den som har vårdnaden för barnet också har ett 
ansvar. Vårdnadshavaren ska tillgodose barnets behov som innefattar trygghet, omvårdnad 
och en god uppfostran. I en bedömning om ett barn far illa och vad som är bäst för barnet så 
läggs stor vikt vid “barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna” (SFS 
1949:381). Om föräldrarna är oense kan kommunen erbjuda samarbetssamtal i frågor som rör 
exempelvis vårdnad och barnets försörjning, som för föräldrarna är frivilligt att tacka ja till 
(SFS 2001:453). 
 
I socialtjänstlagens 1 kap. 2§ ska alla åtgärder beaktas utifrån barnets bästa och i en eventuell 
åtgärd som rör vårdnad ska barnets bästa vara avgörande, barn avses personer under 18 år 
(SFS 2001:453). Vårdnadshavarna eller barnet själv, om barnet är över 15 år, kan själv ansöka 
om bistånd till socialtjänsten. Det kan även inkomma orosanmälningar till socialtjänsten från 
privatpersoner eller exempelvis skolor som känner oro för barnets hälsa. Om barnet är under 
15 år och själv ansöker om stöd så är det vilken typ av information som barnet delger, som är 
avgörande ifall utredning ska inledas eller inte. Socialnämnden kan mot föräldrarnas vilja 
bevilja stöd även om föräldrarna inte samtycker till förslagen insats. Detta kan de även göra 
till barn som fyllt 15 år om de själva önskar det, det kan exempelvis handla om kontaktfamilj 
(Socialstyrelsen, 2019). 
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När det behövs ge vård utan samtycke finns lagen med särskilda bestämmelse om vård av 
unga. Enligt 2§ LVU ska man tillgodose barnet med vård om det finns grund för psykisk 
misshandel, brister i omsorgen ”eller om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas” (SFS 1990:52). En tvångsåtgärd såsom LVU får inte tillgripas för något 
annat ändamål än att se till att barn och ungdomar får stöd och hjälp. Att tillstå med LVU för 
att lösa en konflikt om exempelvis umgänge, är inte tillåtet. Ett tvångsomhändertagande får 
inte vidtas utan att det finns tungt vägande skäl samt att risken för att den unges hälsa och 
utveckling skadas ska vara klar och konkret (Justitieombudsmannen, 2003). 
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5. Kunskapsöversikt 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som utifrån studiens syfte är av 
relevans för att få en djupare bild av fenomenet föräldrar i konflikt. De rubriker som 
presenteras syftar till att ge läsaren en kunskapsgrund som behövs för att förstå detta sociala 
fenomen. Genom att förstå barnets rättigheter, konfliktens skadliga påverkan på barnet samt 
socialsekreterarens roll i förhållande till det vi ämnar undersöka anser vi att läsaren ges en 
bättre förståelse för vad som ligger till grund för studien.  
 

5.1 Barnets rättigheter 
 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barns rättigheter och är ett internationellt 
rättsligt avtal som är bindande. I denna konvention så finns det reglerat att barn inte är en 
ägodel till dennes förälder eller andra vuxna. Barnkonventionen bygger på fyra 
grundprinciper men det finns sammanlagt 54 artiklar som alla är lika viktiga. I artikel nummer 
tre, som är en av grundprinciperna, står det skrivet att ”Barnets bästa ska beaktas vid alla 
beslut som rör barn” (Barnkonventionen, 1989). 
  
Barns behov i centrum, BBIC är anpassat utifrån regelverket inom socialtjänsten och är ett 
arbetssätt som är till för att ge en likvärdig bedömning i utredningar som rör barn. Den har sin 
utgångspunkt i Socialtjänstlagen (2001:453) samt barnkonventionen och tanken är att barn 
ska bli mer delaktiga samt att deras behov ska vara i fokus. BBIC ska även underlätta arbetet 
för socialsekreterare att kunna följa upp insatser samt göra relationen och samarbetet med 
familjerna lättare. Den finns även till för att förbättra rättssäkerheten och öka kvalitén i 
utredningar gällande barn (Socialstyrelsen, 2018).   
  
Definitionen barnets bästa är tänkt att vara avgörande för alla beslut som rör ett barn. Ofta kan 
man se i beslut rörande ett barns bästa att det är objektivt, det vill säga vad som allmänt är bra 
för barn och sedan ska man även ha i åtanke att barns bästa uppfattas olika för olika personer. 
(Dahlstrand, Eriksson & Fröberg, 2014). 
 

5.2 Konfliktens skadliga påverkan på barnets hälsa och utveckling 
 
Att växa upp i familjer där det är vanligt förekommande med konflikter mellan 
vårdnadshavarna är en risk för barnets hälsa och utveckling. De barn som hamnar i kläm för 
att föräldrarna är oense visar att de har problem att anpassa sig till sin sociala omgivning 
(Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Braker & Brassad, 2013). Barnet kan hamna i en 
lojalitetssituation gentemot deras föräldrar då den ene föräldern kan be barnet att spionera på 
den andre eller att barnet ska hålla med då den ena föräldern baktalar den andre (Braker & 
Brassad, 2013; Bergman & Rejmer, 2017). Barnet ska inte behöva utsättas för situationer där 
föräldrarna är i konflikt med varandra och därmed hamnar i kläm samt blir påverkade att 
tycka vissa saker om den ena föräldern (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999). Osäkerhet och 
rädsla kan prägla barnets vardag då barnet inte vet hur han/hon ska bete sig gentemot vardera 
förälder eftersom barnet inte vill uppfattas som att han/hon väljer sida (Gabrielsson, 2011). 
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Givetvis försätter detta barnet i en stressfylld och obehaglig situation där barnet kan känna 
skuld för att ha gått bakom ryggen mot den ena föräldern (Braker & Brassad, 2013; Bergman 
& Rejmer, 2017). 
  
Barnet behöver mycket tid och energi för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Att leva i en 
konfliktfylld miljö försämrar barnets chans till att utvecklas både socialt, känslomässigt och 
motoriskt. Alla dessa risker som barnet nu utsätts för är ofta starka grunder för psykisk ohälsa 
när de hamnar i vuxen ålder, man kan dessutom jämföra psykisk misshandel med barn som 
lever med föräldrar i konflikt (Gabrielsson, 2011). Vissa studier har funnit samband mellan 
barn som bevittnat föräldrars konflikter och sedan fått psykosociala problem som vuxna som 
påverkat negativt på lång sikt, där barnen uppvisat starka känslor över att bli övergiven. De 
har även visat sig kunna få depression, svårigheter med vuxna auktoriteter, bli antisociala 
samt ha problem med skolan (Kelly, 2000; Braker & Brassad, 2010). 
  
Konflikter som rör barnet, som sker medan barnet är i samma rum samt konflikter där fysiskt 
våld eller där barnet känner sig fast mellan föräldrarnas åsikter om varandra, är de konflikter 
som är mest skadliga för barnet (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999). När föräldrarna 
känner sig förödmjukade eller bedragna av varandra kan de utveckla tankar och idéer som är 
paranoida samt skapa konspirationsteorier om hur den andre skulle bete sig gentemot barnet. 
Beroende på barnens ålder så kan de få svårigheter med att skilja på vad som är sant och inte. 
Barnet vet inte hur han/hon ska hantera den pågående föräldrakonflikten då barnet inte vet 
vem som talar sanning och därmed kastas i mellan både föräldrarna och sina egna känslor 
(Johnston, Roseby & Kuehnle, 2009). En studie gjord av Bergman och Rejmer (2017) visade 
att vissa föräldrar som deltagit anser att deras barn har en bra hälsa och ett gott mående, 
främst barn med låg ålder. Detta ställer sig dock emot tidigare forskning som visat på att små 
barn tar mer skada av föräldrar i konflikt då detta stör anknytningen till föräldern samt att de 
har svårare att hantera och reglera känslor av föräldrarnas konflikt (Bergman & Rejmer, 
2017). En intressant aspekt som framkom i denna studie är att föräldraförmågan försämras 
under en konfliktfylld vardag och att det är de yngsta barnen som drabbas hårdast just för att 
de är mer ”beroende” av att föräldrarna tar hand om dem (Bergman & Rejmer, 2017). 
  
De samarbetssamtal och behandlingar som finns föräldrarna att tillgå för att komma överens 
fungerar sällan, de insatser som erbjuds barnet under utredningar fallerar också i många fall 
då föräldrarna helt enkelt inte kommer överens om barnet ska ta emot den erbjudna insatsen 
(Gabrielsson, 2011). Detta lyfts fram i en slutrapport gjord av barn- och ungdomsenheten i 
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning år 2011 med fokus på barn i svåra 
vårdnadstvister. De skriver att cirka 10% av alla föräldrar som väljer att skilja sig hamnar i 
långvariga konflikter. Detta påverkar såklart barnen och risken för att de ska utveckla både 
beteende och känslomässiga störningar ökar. Då konflikterna mellan föräldrarna hela tiden är 
pågående så får barnet aldrig tid för självreflektion och bearbetning utan det är hela tiden ett 
öppet sår och barnet får inte chansen att läka. När långt gångna konflikter upptar så mycket av 
föräldrarnas tid så ifrågasätts även deras föräldraförmåga, den grundläggande omsorgen som 
barnet ska förses med tillgodoses inte (Gabrielsson, 2011). 
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Men att största orsaken till barnens beteendeproblem skulle vara just skilsmässan styrks 
däremot inte. Det är konflikten mellan föräldrar som försätter ungdomarna i en svår 
känslomässig storm som gör det svårt för dem att orientera sig i att vara tonåring. Vidare har 
även Braker och Brassad (2013) funnit en koppling mellan barn som har relationsproblem 
med sina föräldrar och den konfliktfyllda föräldrarelationen. Det är också viktigt att påpeka 
att det inte heller bara är själva konfliktrelationen mellan föräldrarna som orsakar dessa 
problem hos barnen utan också i vilken grad som barnet blir ofrivilligt delaktig i konflikten 
mellan föräldrarna (Braker & Brassad, 2013). Det är inte ovanligt att föräldrarna sätter sig 
emot varandra, börjar anklaga varandra för att ha misshandlat barnet eller att den ene begår 
andra typer av brott. Detta leder då ofta till att barnavårdsutredningar inleds för att hjälpa 
barnet och familjen men tyvärr finns också en risk att föräldrarnas konflikter stärks ännu mer 
då olika myndigheter, såsom socialtjänsten, blir inkopplade (Gabrielsson, 2011) 
  
Föräldrar som upplever sig ha blivit kränkta av den andre föräldern eller haft en traumatisk 
separation, har större benägenhet att utveckla en stark tro till att den andre föräldern är dålig 
och ansvarslös och samtidigt anse sig själv vara en trygg och ansvarsfull förälder. Ofta styrks 
detta av den sociala umgängeskretsen som respektive förälder har. Inte allt för ovanligt är det 
då att föräldrarna försöker att tala illa om den andre föräldern inför barnet som i sin tur gör att 
barnet blir väldigt desorienterat (Johnston, Roseby & Kuehnle, 2009). 
 

5.3 Socialsekreterarnas roll  
 
När man arbetar som socialarbetare så företräder man en myndighet. Detta innebär att 
socialarbetaren står mellan klienten och dess behov, myndigheten och dess styrning. Detta 
kallas för gräsrotsbyråkrati och socialarbetaren har ramar för sitt handlingsutrymme att 
förhålla sig till (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2016). Socialarbetaren har en delad roll då 
denne både ska representera sin roll som tjänsteman och företräda en myndighet samtidigt 
som denne ska förespråka sin profession som socialarbetare (Blom & Morén, 2015). 
  
Socialarbetaren är den person som ska hjälpa att skapa förutsättningar för klienter i samhället 
men även kontrollera dem (Blom & Morén, 2015; Svensson et al., 2016). I mötet med 
klienten så utmanar socialsekreteraren klienten till ett ställningstagande. Klienten kan utifrån 
mötet ställa sig frågan om det är rimligt att fortsätta som den gjort sedan tidigare och 
reflektera över om denne ska förändra sin livssituation (Blom & Morén, 2015). Det 
socialarbetaren vill är att klienten ska förstå att situationen inte är hållbar och att det ska leda 
till en förändring hos klienten (Svensson et al., 2016). 
  
Samtidigt som socialarbetaren styrs av olika lagar och regler så har denne både frihet och 
ansvar i sitt arbete. Socialsekreterare har ett handlingsutrymme i deras arbete och mycket av 
utredningarna innebär för dem att samla in information och göra bedömningar utifrån den 
enskilde individen. Socialsekreterare som jobbar med barnutredningar har ett så kallat 
tolkningsföreträde. Med detta så innebär det att den bedömning eller tolkning som 
handläggaren gör i en utredning går före vad exempelvis en förälder tycker (Svensson et al., 
2016). 
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I en studie av (Bundy-Fazioli, Briar-Lawson & Hardiman, 2009) där man undersökt hur 
maktförhållandet är fördelat mellan föräldrar och socialarbetare i fall där barn försummas, 
visade det sig att om en förälder inte tycker samma eller håller med socialsekreteraren så har 
denne svårt att få sin röst hörd. Bundy-Faziolo et al. (2009) menar att den minst inflytelserika 
positionen är den som föräldrarna har i jämförelse med socialsekreterarna som sitter på en 
maktposition. Denna maktposition är komplex och mångsidig och slutsatsen som författarna 
tagit är att insatserna måste bli mer effektiva så att man ska kunna möta barnets och familjens 
behov. Socialarbetarna i studien menade att hjälpa familjen hjälpa sig själv, var deras 
utgångspunkt i arbetet med dessa familjer, men hur socialsekreterare och även föräldrarna 
väljer att samverka med varandra har inflytelse på hur insatserna sedan fungerar (Bundy-
Fazioli et al., 2009).   
  
Socialarbetare som jobbar med barn och familjer möter inte allt för sällan motstånd från 
vårdnadshavare, detta blir en betydande faktor i hur arbetet och mötet med familjerna ska 
läggas upp, som involverar barn som far illa. Dels kan föräldrarna ha en negativ inställning 
till ett möte med socialtjänsten som ofta skapas från vårt sociala sammanhang, det upplevs 
skamligt och stigmatiserat. Forrester, Westlake och Glynn (2012) fortsätter att förklara att 
föräldrar ofta upplever socialtjänsten som positiv om socialsekreteraren har engagerat sig och 
försökt bygga en relation med familjen samt varit ärlig med behoven som familjen kan tänkas 
ha. Det är en betydande faktor att socialarbetaren är tydlig och öppen med hur arbetet går till 
samt beskriver de olika tillvägagångssätten som används inom socialtjänsten så att familjen 
vet vad de har att förvänta sig (Forrester et al., 2012). Föräldrabalken ändrades år 2006 där 
syftet bland annat var att lägga fokus vid föräldrarnas förmåga till att samarbeta. Man ville 
också med den nya ändringen i lagen få barnperspektivet i fokus samt motverka att barnet 
hamnar i kläm. Redan innan detta, år 1991, infördes ändringar gällande samverkan mellan 
separerade föräldrar och samarbetssamtal infördes (Edwall-Insulander, 2014). 
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6. Redovisning av intervjuresultat 
 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet från intervjuerna. Utifrån att vi analyserat resultatet 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys har vi därigenom fått fram fem kategorier vilket är de 
underrubriker som presenteras nedan. Dessa kategorier lyfter fram det centrala från 
socialsekreterarnas berättelser. I alla kategorier framkom tydligt en känsla av maktlöshet från 
socialsekreterarna i förhållande till deras utredningsarbete med dessa familjer. Denna del har 
vi valt att lyfta fram som en egen underrubrik sist i detta avsnitt. 
 

6.1 Destruktiv anknytning och lojalitet till föräldrarna 
 
Ju mer infekterad en konflikt är mellan föräldrarna desto kortare blir svaren från barnen, 
upplever socialsekreterarna från båda kommunerna. Barnen uppfattas ofta tysta och gör det 
därför svårare för socialsekreterarna att nå fram till dem. Vidare beskriver de även att barnets 
rätt att få komma till tals inte fungerar lika bra i praktiken såsom det står skrivet i lag. 
Socialsekreterarna i kommun B förklarar att det finns ärenden där barnet har fått en negativ 
reaktion från föräldrarna av att ha berättat för socialsekreterarna hur det är hemma eller vad 
mamma och pappa gör. En annan aspekt som de beskriver är att barn som gång på gång 
berättar om hur dåligt de mår eller att de inte har det bra hemma, ändå inte får hjälp eller 
upplever förändring eftersom konflikten fortlöper. Ganska naturligt blir det därför att barnet 
tystnar och väljer att hålla det inom sig för att undvika att bli än mer indragen i konflikten. 
Detta bidrar också till att barnen till slut tystnar, då de vet att ingenting ändå kommer 
förbättras.   
 

Sen är det ju svårt för oss som socialtjänst att komma in och samtala om en konflikt som 
barnet är väldigt mån om att inte ska komma fram…för de vill ju försvara både mamma och 

pappa 
(Socialsekreterare, kommun B) 

 
Samtliga socialsekreterare upplever att barnen tillslut lär sig hur de ska bete sig mot mamma 
och pappa för att de dels ska bli nöjda men även så att barnet själv får mer uppmärksamhet. 
Om barnet berättar något negativt som hänt hos pappa så vet barnet att mamma kommer bli 
nöjd och därmed uppmärksamma barnet mer än själva konflikten. Socialsekreterarna i 
kommun B beskriver att anknytningen hos barn med högkonfliktsföräldrar blir ostabil då 
barnet hela tiden försöker hitta ett sätt att göra båda föräldrarna nöjda. Genom att barnen 
ofrivilligt dras in i föräldrarnas konflikt och kastas fram och tillbaka mellan deras åsikter, 
påverkas anknytningen negativt samt att det skadar barnets utveckling. 
 
Sen ser man också anknytningsmässigt att det blir ju också någon form av konstig anknytning, 

det blir ju…mmh..dom far väldigt illa gällande den biten 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

Socialsekreterarna i kommun A, som vissa hade över 20 års erfarenhet, upplevde en stor 
ökning av barn som lever med högkonfliktsföräldrar och som hade blivit aktuella hos 



 20 

socialtjänsten. Vidare beskriver de hur pass påtagligt detta blivit samt att allvarlighetsgraden i 
hur dessa barn far illa på grund av konflikten i dessa fall ökat. 
  

Det finns ju också en grundlojalitet till föräldrarna 
 

    (Socialsekreterare, kommun B) 
 

Lojaliteten till föräldrarna som socialsekreterarna lyfter fram påverkar deras arbete att nå fram 
till barnet och kunna erbjuda stöd. De beskriver att även om det finns en påtaglig risk att 
barnet försummas utifrån konflikten så anser barnet fortfarande att dennes föräldrar är de 
viktigaste personerna i världen. Att då eventuellt behöva skiljas från dem eller berätta 
känsliga saker som sker i hemmet blir inte för barnet ett alternativ och väljer därför att vara 
tyst. När socialsekreterarna frågar vad som skulle kunna bli bättre hemma så fokuserar barnen 
ofta på väldigt banala saker såsom att få en ny Ipad eller dator. Sammantaget var 
socialsekreterarna överens om att leva i sådan här typ av miljö skadar barnets anknytning till 
föräldrarna, men framförallt barnets egna hälsa och utveckling både på kort och lång sikt. 
 

6.2 Den bristande självinsikten och dess påverkan på 
föräldraförmågan 
 
Socialsekreterarna var alla eniga i frågan rörande föräldrarnas oförmåga att kunna förändra 
sitt eget beteende och inte vilja se sin egen del i konflikten. De upplever att föräldrarna enbart 
ansåg att det var den andre förälderns fel och därmed bara denne som orsakade att barnet for 
illa och började påvisa ett eget negativt beteende. För att hålla en konflikt levande krävs det 
att två personer är aktiva och att då skylla på den andre föräldern blir inte hållbart. 
Socialsekreterarna förklarar att föräldrarna enbart ser den andras brister och det blir en form 
av “pajkastning” där fokuset hela tiden ligger på att lyfta fram den andra förälderns svagheter. 
Ofta handlar det om väldigt basala saker såsom vilken dag läxläsningen ska hållas på. Om den 
ena föräldern exempelvis väljer att läsa läxorna med barnet en annan dag än den andre, kan 
det ofta bli diskussioner kring detta i ett möte med socialtjänsten, där fokuset egentligen bör 
ligga på barnets mående men föräldrarna är istället upprörda över att den andra föräldern inte 
har identiska rutiner. 
 

Det är ju svårt också för min verklighetsbild blir ju så annorlunda än föräldrarnas 
verklighetsbild…och barnets bild av hur det ser ut blir ju också väldigt annorlunda…det är 

som att de lever i en egen bubbla 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

Socialsekreterarna beskriver att det är svårt att nå fram till dessa föräldrar då de endast ser till 
vad som finns i den egna bubblan. Det blir svårt för dem att komma åt barnet i dessa specifika 
fall och kunna erbjuda stöd då det i slutändan är föräldrarna som ska samtycka till insatsen. 
Socialsekreterarna i kommun B känner en förtvivlan över att barnet inte får ha den sista rösten 
i samtycke till insatser, även om det i verkligheten inte skulle fungera alla gånger. Trots att de 
kan bevilja insatser mot föräldrars vilja i vissa fall så kommer barnet ändå varje dag komma 
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hem till den pågående konflikten och föräldrarnas negativa inställning till stöd och den andre 
föräldern. De menar att insatsen i sig då blir lönlös och inte leder till någon förbättring för 
barnet då grundproblemet fortfarande kvarstår. 
 

Det är ju jättesvårt att komma åt och vi vill ju heller inte utsätta barnet för mycket i samtal, 
för ansvaret att korrigera det här och uppmärksamma det här ligger ju på vårdnadshavarna 

 
(Socialsekreterare, kommun B) 

 
Socialsekreterarna i kommun A upplever att föräldrarna har svårt att själva acceptera att de är 
i behov av stöd. De förklarar att även om föräldrarna/föräldern skulle inse att behovet av stöd 
för dem själva är nödvändigt så går de ändå inte med på att påbörja en behandling. Detta för 
att inte den andra föräldern ska få vetskap om det och därmed få “rätt” i att det är den andra 
föräldern som behöver stöd och därmed är den personen som är största orsaken till barnets 
mående. Socialsekreterarna upplever att det finns ett enormt hämnd- och prestigefokus som 
fullständigt tar över fokuset som egentligen borde riktas mot barnet. Föräldrarna behöver inte 
tycka om varandra men de behöver finna ett sätt att kunna mötas och prata, men tyvärr är det 
svårt när det kommer till den här typen av föräldrar där konflikten blivit så pass infekterad att 
barnet blivit en måltavla för konflikten.  
 

Du måste älska ditt barn mer än du hatar ditt ex 
 

       (Socialsekreterare, kommun A)  
 

Socialsekreterarna anser att föräldraförmågan påverkas i allra högsta grad, inte att barnet 
försummas på ett sätt att denne inte har mat eller tak över huvudet, snarare en typ av psykisk 
försummelse som istället påverkar barnet både på kort och lång sikt. Socialsekreterarna i 
kommun A förklarar att föräldrarna många gånger använder sig av barnet för att påvisa att 
föräldraförmågan hos den andra föräldern i hög grad är bristande. Barnets mående blir ett 
bevis på att det är den andra föräldern som försätter barnet i en dålig levnadssituation. 
Socialsekreterarna i kommun B förklarar att det går inte att som av en slump, bli en dålig 
förälder utav en konflikt, utan det måste redan innan konflikten finnas flera utlösande faktorer 
som spelar in. 
 
har man en god förmåga att hantera konflikter eller sätta sitt barn i centrum kanske inte våra 
samtal med konfliktföräldrar hade sett ut som det gör, även om man har en långvarig konflikt- 
det kan ju vara bråk som går flera år tillbaka...har man en god föräldraförmåga så kan man 

ändå sätta barnet i centrum 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

I kommun B beskriver socialsekreterarna att bara för att man blir förälder eller hamnar i en 
konflikt så ändras inte personlighetstypen, personen är densamma även innan konflikten. Det 
är inte enbart konflikten som gör att det rationella tänkandet uteblir utan det måste finnas 
något bakomliggande som gör att dessa högkonfliktsföräldrarna beter sig som de gör. Vidare 
beskriver de att mentaliseringsförmågan hos dessa föräldrar inte kan ha varit så 
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högfungerande även innan konflikten. Däremot blir konflikten betydligt mer påtaglig och 
svårhanterad för en person som har sämre mentaliseringsförmåga. Socialsekreterarna i 
kommun B ansåg att vem som helst inte utvecklas och blir en konfliktförälder utan dessa 
föräldrar själv ofta har en social grundproblematik som påverkar deras agerande. Den 
bristande självinsikten, att de båda är en bidragande faktor till konflikten och deras barns 
mående, bidrar till en bristande föräldraförmåga enligt socialsekreterarna. Eftersom att 
fokuset ligger på att hämnas och hänga ut den andra föräldern missar föräldrarna viktiga 
tecken på att barnet dels mår dåligt men även att detta påverkar barnets hälsa och utveckling. 
Föräldrarna påstår sig sätta barnet i första rum och se till dennes välmående men som i 
verkligheten inte blir uppfyllt. Resultatet blir att barnet blir en produkt för konflikten. 
 

det blir nästan som ett våldsförhållande för barnet ibland just för att när de kritiserar den 
andre föräldern till barnet så kritiserar de också barnet, och de ser det inte 

 
(Socialsekreterare, kommun A) 

 

6.3 I skuggan av motivationsarbetet står barnet 
 
Socialsekreterarna i kommun B upplever dessa konfliktföräldrar som svåra att nå fram till, 
men genom olika strategier gör de allt vad de kan för att stödja och hjälpa samt nå fram till 
föräldrarna. Dock anser de att det är myndigheten som fallerar inom detta område. 
Utredningen som de efter färdigställande ska kommunicera till föräldrarna och barnet 
beroende på ålder, är även ett sätt för socialsekreterarna att försöka förmedla och nå fram till 
föräldrarna. Deras beteende är inte sunt och det krävs en förändring för att barnet inte ska må 
dåligt. 
 

Vi kan inte tvinga dem att läsa det vi skrivit eller ta till sig men vi gör ju det vi kan för att 
ändå försöka nå och påverka 

 
                                                          (Socialsekreterare, kommun A) 

 
Socialsekreterarna i kommun A beskriver att förutom att försöka nå fram till föräldrarna 
genom texten i utredningen, så är ett annat sätt att försöka få dessa konfliktföräldrar att förstå 
innebörden i det de säger, genom att möta dem på ett grafiskt sätt. De ritar upp en bild som 
hjälp för att få föräldrarna att komma till insikt att de måste fokusera på deras barn istället för 
vad den andre föräldern gör fel eller annorlunda gentemot dem. De brukar använda sig av 
listor där föräldrarna var för sig får skriva upp vad de vill ska fungera. Det socialsekreterarna 
ser är att det oftast är samma saker som föräldrarna vill ska fungera men att konflikten hamnar 
mellan och tar upp allt deras fokus. Detta är något som socialsekreterarna hoppas att 
föräldrarna tar till sig, även om de inte i samtalen inte kan se det. Socialsekreterarna i båda 
kommunerna beskriver samtalen med föräldrarna som frustrerande och de pratar om vikten av 
kollegial och extern handledning, att de ska få prata av sig för att fortsätta orka. De beskriver 
samtalen med föräldrarna som energikrävande och att de kräver stor uppmärksamhet, som då 
försvinner ifrån barnet från föräldrarnas sida men också ofrivilligt från socialsekreterarna. 
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Min erfarenhet…de tar ju så mycket kraft av en…alltså suger verkligen energi, de kräver tid, 
de kräver uppmärksamhet 

 
 (Socialsekreterare, kommun A) 

                                                              
De beskriver det som tröstlöst att sitta och försöka motivera föräldrarna till att ändra sitt 
beteende som de inte själva förstår är fel. För att komma åt och hjälpa barnet måste 
socialsekreterarna först motivera föräldrarna till att samarbeta kring frågor som rör barnet och 
inte sätta konflikten i centrum. Socialsekreterarna i kommun A försöker i samtal med dessa 
föräldrar stoppa dem då de fokuserar på konflikten och den andres brister och istället försöka 
flytta fokuset tillbaka till barnet. De ser att det tillfälligt kan fungera men att föräldrarna inom 
kort återgår till att fokusera på den andre förälderns brister. 
 

det är ju hjälp till självhjälp man sysslar med…att det liksom ska finnas att man ska få dem 
att förändra ett beteende…det blir ganska svårt, det känns ju så tröstlöst att sitta och jobba 

med sådana personer liksom 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

De berättar vidare att arbetet som de får göra med dessa familjer är att vara rak och tydlig med 
både föräldrarna och barnen. Mestadelen av arbetet med föräldrarna är att försöka motivera 
dem till att ta emot hjälp och hitta strategier som gör att de kan hantera deras konflikt utan att 
barnen far illa. Socialsekreterarna menar att om konflikten inte hunnit bli stor nog så går det 
fortfarande att motivera föräldrarna att samarbeta med varandra och ta emot hjälp. Har 
konflikten däremot blivit alltför stor ser de en motsträvighet från föräldrarna att samarbeta då 
de istället fokuserar på vad den andre föräldern gör fel.  
 
mamma och pappa måste ju också vilja ha hjälp och visst alla vuxna vill inte det och då kan 

vi tyvärr inte heller göra någonting 
 

(Socialsekreterare, kommun A) 
 
I kommun B berättar socialsekreterarna, att de få gånger man nått fram till konfliktföräldrar i 
samtal är när de varit extremt fyrkantig och rak, för att föräldrarna då inte ska ha möjlighet att 
lägga lika stort fokus på konflikten. Gentemot barnen så försöker socialsekreterarna i 
kommun A vara tydlig med vad de kan eller inte kan göra. De kan finnas där och låta barnet 
prata av sig om han/hon vill samtidigt som de visar för barnet att de förstår att det är jobbigt, 
men även förklara att ansvaret i slutändan ligger hos föräldrarna för att det ska bli någon 
skillnad. 
 
 

6.4 Socialarbetarens väntan på den påtagliga risken 
 
Socialsekreterarna uttrycker att deras jobb styrs utifrån gällande lagstiftning och i vissa 
situationer står de handfallna och kan inte annat än vänta på grund av hur lagen är utformad. 
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Båda kommunerna som deltagit i intervjun använder sig av BBIC i deras utredningar där 
barnets behov ska vara i centrum och alla beslut som rör barnet ska utgå från barnets bästa, 
men vad som egentligen är barnets bästa är en tolkningsfråga. Socialsekreterarna beskriver att 
definitionen barnets bästa är något som står skrivet i både föräldrabalken, socialtjänstlagen 
och BBIC. De uttrycker att definitionen är väldigt individuell där varje barn har olika behov. 
De menar även att det är ett väldigt stort begrepp där man kan fundera på vem det är som 
bestämmer och gör bedömningen av det, socialsekreterarna, föräldern eller barnet. 
 

det är väldigt individuellt för barnet, vad som är bäst för det här barnet 
 

                             (Socialsekreterare, kommun A) 
 

I kommun A uttrycker socialsekreterarna att deras syn på definitionen barnets bästa är att det 
står i relation till de förhållandena som barnet befunnit eller befinner sig i. Situationer där 
barn har levt under “låg standard” under en längre tid kan definitionen barnets bästa vara 
annorlunda i förhållande till barn som levt i en “högre standard” under lång tid och sedan 
hamnat i en “lägre standard”. Socialsekreterarna beskriver att de i utredningar försöker lyfta 
fram det som är tillräckligt bra för barnet och istället ifrågasätta om det “dåliga” är så pass 
dåligt att de faktiskt kan ingripa.  
 

frågan är vad är barnets bästa och vad är tillräckligt bra…eller inte tillräckligt dåligt   
 

(Socialsekreterare, kommun A) 
. 

Samtliga socialsekreterare uttrycker att det som beskrivs i lagboken och barnkonventionen 
ibland låter bättre än vad som faktiskt fungerar i praktiken.  Socialsekreterarna i kommun A 
beskriver att “barns rätt att komma till tals”, som är meningen i artikel 12 i barnkonventionen, 
inte alltid är det bästa för barnet. Socialsekreterarna menar att detta blir en avvägning för dem 
om hur mycket barnet ska delta i samtalen och att det ibland är det bästa för barnet att inte 
behöva prata. Detta är även något de beskriver som en frustration då de ser att föräldrarnas 
konflikt drabbar barnet men de kan inget göra om inte föräldrarna samtycker till insats. 
 
Det blir väldigt tydligt att när föräldrarna säger nej så kan en bedömning ofta bli att det inte 

är tillräckligt allvarligt för att vi ska kunna göra något 
 

(Socialsekreterare, kommun A) 
 

Just fenomenet föräldrar i konflikt är något som socialsekreterarna beskriver som något 
svåråtkomligt. Detta kan förklara varför socialsekreterarna upplever att dessa föräldrar är 
svåra för dem att arbeta med, då det finns en komplex social grundproblematik som påverkar 
föräldrarna tillsammans med denna pågående konflikt. Socialsekreterarna menar att utöver 
svårigheterna att arbeta med dessa familjer och nå fram till själva barnet, finns det även en 
samhällsaspekt där de upplever att samhället inte uppmärksammar problemet. Konflikterna är 
något som ofta inte syns utanför hemmet och är därför svårt för samhället att se, det som syns 
utåt är barnets försämrade mående. Socialsekreterarna i kommun A säger att det finns gånger 
då barn blivit omhändertagna enligt 2 § LVU på grund av föräldrarnas konflikt, men att det är 
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vanligt att tankarna om deras bedömning kommer hålla i rätten florerar. De upplever att det 
ofta blir för tunt för att kunna hålla och att bedömningarna inte blir tillräckligt konkreta, som 
just gör barn i konfliktfamiljer till ett svårt område. Barn har rätt till sina föräldrar och 
socialsekreterarna menar att de måste avväga om den påtagliga risken är så pass påtaglig att 
det blir bättre för barnet att flyttas till helt främmande personer gentemot att bo kvar med 
föräldrarna och den pågående konflikten. 
 
 

Men samtidigt måste den påtagliga risken vara tillräckligt allvarlig  
 

    (Socialsekreterare, kommun B) 
 

Det socialsekreterarna sammantaget beskriver gällande deras arbete med dessa barn och 
familjer är frustrationen över att behöva vänta på att barnet ska utveckla ett eget beteende som 
är så pass påtagligt att de kan ingripa, trots att det redan finns indikationer på att barnet inte 
mår bra. Även om socialsekreterarna ser att den nuvarande situationen inte är hållbar och att 
det i framtiden mest sannolikt kommer ha negativa konsekvenser för barnet och dess hälsa 
och utveckling, är det inte tillräckligt för att kunna ingripa med tvingande åtgärder och i tid 
kunna förhindra detta. Lagen är utformad så att de behöver föräldrarnas samtycke och finns 
inte det kan de inte i fall som dessa, när bedömningarna inte är tillräckligt konkreta, göra 
något. Socialsekreterarna beskriver det som att de måste sätta sig på sidan och vänta till dess 
att det är så pass illa för barnet att de kan göra något, fastän de då vet att de positiva utsikterna 
för barnet kommer vara väldigt små. 
 
det går inte att göra något om barnet eventuellt får problem av det här i framtiden, och det är 

det som är så svårt och kan få oss ganska frustrerade 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

Socialsekreterarna förklarar att deras definition på den påtagliga risken är att det måste finnas 
något konkret som de kan påvisa händer med barnet just där och då. De beskriver att de måste 
kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan det som utlöser barnets beteende och i 
det här fallet konflikten. Socialsekreterarna uttrycker en maktlöshet över denna väntan på att 
barnet själv ska behöva påvisa egna problem i det egna beteendet för att de ska kunna gå in 
med insatser och stöd utan föräldrarnas samtycke.  
 
frustrationen som vi känner när vi inte kan göra något och maktlösheten som kan kännas när 

man ser hur barnet mår 
 

                                                                       (Socialsekreterare, kommun A) 
 
Genomgående i båda kommunerna finns det en frustration och en hopplöshet gentemot 
föräldrarna till dessa barn. Även i förhållande till den väntan som de beskriver, att barnet 
måste utveckla än mer påtagliga beteendesvårigheter innan det finns något konkret för dem att 
ta på. 
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6.5 Glappet mellan de tvingande och frivilliga insatserna 
 
Socialsekreterarna i båda kommunerna menar att det finns en baksida med den nuvarande 
lagstiftningen och att det är dess utformning. Det krävs samtycke och frivillighet för den typ 
av insatser de kan erbjuda, så som familjebehandling eller samarbetssamtal. Lagen är 
utformad efter att det måste föreligga ren och skär misär för att de överhuvudtaget ska kunna 
använda sig av tvingande åtgärder, enligt socialsekreterarna i kommun B. De beskriver även 
att det som gör dessa familjer svåråtkomliga är att det som drabbar barnet är en form av 
emotionell försummelse som är än mer svårare att konkretisera i en bedömning. 
Socialsekreterarna i kommun A uttrycker en maktlöshet över att det inte finns några insatser 
för dessa familjer. 
 

Jag tycker det är tragiskt att det inte finns stöd för familjer där det finns en stor 
konflikt…alltså det gör verkligen inte det 

 
(Socialsekreterare, kommun A) 

 
De beskriver även en frustration i samtal med föräldrarna där de ofta önskar att de har något 
starkare att ta till för att de ska förstå allvaret med vad konsekvenserna av deras konflikter gör 
med barnet. För att de frivilliga insatserna ska fungera så krävs det att föräldrarna kommer 
överens eller åtminstone kan vara eniga om insatsen.   
 
Det är så många gånger jag suttit med konfliktföräldrar och jag känner VARFÖR har jag inte 

något starkare att sätta till nu 
 

(Socialsekreterare, kommun B) 
 

Socialsekreterarna i kommun A menar att det är tydligt i lagen vad föräldrarnas ansvar och 
skyldigheter gentemot barnet är, men trots denna tydlighet så upplever socialsekreterarna en 
maktlöshet när de träffar dessa barn med konfliktföräldrar där de ser att lagen inte efterföljs. 
 

om vi tar föräldrabalken, den lagstiftningen är väldigt tydlig i det här med samverkan och 
samarbete kring vårdnadshavare och det gemensamma barnet, det blir lite uddlöst på något 
sätt att man kan som bara strunta i allt det här…och köra sitt eget race…det är ju nåt glapp 

 
(Socialsekreterare, kommun A) 
 

Trots att det finns en frustration och en känsla av maktlöshet utifrån gällande lagstiftning så 
kan socialsekreterarna inte se hur man skulle kunna ändra lagen så att insatserna blir mer 
effektiva än vad det är idag. De beskriver att de borde bli än mer vågad och prova med 
tvingande insatser i fall där de ser att förändringar från föräldrarnas sida inte sker, det som 
kan hända är att de får ett nej från politikerna men då har de åtminstone försökt. En önskan 
hade varit att det vore positivt att kunna tvinga dessa konfliktföräldrar till att samarbeta men 
de kan inte se hur det skulle fungera i praktiken. I kommun A har de skämtsamt talat om böter 
som ett alternativ till att få föräldrar att samarbeta, då pengar har stor makt och får människor 
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att faktiskt ta tag i vissa problem, som att betala parkeringsbiljetten för att slippa en 
parkeringsbot. 
 

Det känns lite grann som moment 22, en lagstiftning med tvång mot föräldrar som inte vill 
och inte ser att de har ett problem, som inte är mottagliga kommer ju inte göra nån större 
nytta ändå och att det ska finnas fler frivilliga...det blir ju ändå samma sak, att de tycker ju 

inte att de behöver det, det är ju bara han, det är ju bara hon, det är bara hen, inte jag 
 

(Socialsekreterare, kommun A) 
 
I båda kommunerna har de haft en stödgrupp till barn som har skilda föräldrar. I kommun A la 
de ner den insatsen då det helt enkelt inte fick nog många barn till grupperna under en period. 
Detta för att föräldrarna måste samtycka till insatsen och de ofta fallerar i detta. De förklarar 
att det finns en problematik med att föräldrarna måste godkänna insatsen. I kommun B finns 
stödinsatsen kvar som en service de kan erbjuda till barnen men socialsekreterarna är 
tveksamma till hur effektiv den faktiskt är, då grundproblemen ändå kvarstår och barnen 
kommer hem till konflikten. Även det faktum att det är en service som föräldrarna själv måste 
uppsöka gör att socialsekreterarna upplever att det sällan blir av. De kan även se att dessa 
barn med familjer är återkommande inom socialtjänsten. Ofta visar barnen på problem med 
det egna beteendet senare i tonåren och det är för socialsekreterarna frustrerande att inte 
kunna erbjuda mer eller kunna göra mer än de i dagsläget kan. 
 
 

Det är ett väldigt stort glapp. Det är verkligen ett väldigt stort glapp. Inte bara för 
konfliktföräldrar utan överhuvudtaget för alla barn och ungdomar är det ett jätte-glapp. 

 
(Socialsekreterare, kommun A) 

 
Socialsekreterarna i kommun B berättar att i Norge måste vårdnadshavare ha varit separerade 
i minst ett år innan de kan ansöka om skilsmässa om de har barn under 16 år. Vidare förklarar 
de att föräldrarna även är tvungna till “medlingssamtal” på socialtjänsten för att diskutera hur 
de ska hantera barnets situation i skilsmässan. De beskriver att detta fattas i Sverige och frågar 
sig varför. Socialsekreterarna i båda kommunerna menar att stegen mellan insatserna är för 
långa då föräldrarna oftast tackar nej till frivilliga insatserna och att de då inte kan göra något 
förrän situationen bedöms så pass illa att det finns en påtaglig risk och de kan gå upp till 
förvaltningsrätten. Då har barnet redan hunnit fara alltför illa enligt dem.   
 
 
6.6 Den kraftlösa makten  
 
Det som genomgående framkom i alla kategorier och dess resultat var en känsla av 
maktlöshet hos socialsekreterarna. De känner sig maktlös i förhållande till att kunna hjälpa 
barnet utifrån olika aspekter. Det framgick under intervjuerna att det inte enbart är gentemot 
föräldrarna som socialsekreterarna upplever en frustration utan även mot aktuella lagrum och 
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insatser. Socialsekreterarna beskriver att det krävs en ren och skär misär för barnet, som måste 
ligga till grund för ett tvångsingripande ska kunna göras, allt däremellan faller platt. 
  
Vidare beskrivs en maktlöshet mot både barnet och föräldrarna. Socialsekreterarna kan inte 
komma åt att hjälpa barnet då föräldrakonflikten tar för stor plats i samtalen, samtidigt som 
barnet utav konflikten också väljer att vara tyst för att skydda föräldrarna samt påvisar en 
rädsla för att säga saker som ingen annan ska få veta. Föräldrarna vill inte se sin egen del i 
konflikten och fokuserar enbart på den andres brister, socialsekreterarna hamnar då i en 
position där arbetet med barnet blir mer motivationsinriktat till föräldrarna. Även här upplever 
de en problematik att komma åt dem, då de i många fall inte lyckas motivera föräldrarna 
tillräckligt för att de ska börja samarbeta kring frågor som rör barnet samt ge samtycke till 
stödinsatser. Detta mynnar ut i att socialsekreterarna upplever att de måste vänta in ett socialt 
nedbrytande beteende som beskrivs i 3 § LVU innan något kan göras, som de tyvärr också får 
uppleva i en del fall. 
  
Att genomföra en lagförändring eller sätta in fler insatser för att hjälpa dessa barn ser 
socialsekreterarna något som i praktiken är svårt att genomföra. Då socialtjänstlagen bygger 
på frivillighet menar socialsekreterarna att de återigen hamnar i ett läge då föräldrarna måste 
komma överens samt ge sitt samtycke. Att med tvingande insatser få föräldrarna att samarbeta 
kring barnet skulle i verkligheten inte fungera och de frågar sig om det också är det bästa för 
barnet. Med en frustration beskriver de att det som skulle fungera är att föräldrarna själva 
inser att det är konflikten som skadar barnet, därav faller de även här handfallna i 
maktlösheten då det ligger helt och håller hos föräldrarna själva att inse. De anser att det är en 
påtaglig risk att barnet skadas av föräldrarnas konflikt men inte tillräckligt påtaglig för att det 
ska vara förenat med barnets bästa att ingripa med tvångsåtgärder. 
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8. Analys  

Resultatet som framkommit i våra intervjuer analyseras i förhållande till tidigare forskning 
och teoretiska utgångspunkter som vi tagit upp. Vi presenterar detta i form av tre rubriker som 
svarar för vad som redovisades i resultatavsnittet. Det centrala som framkom var att barnet får 
en otrygg anknytning, socialsekreterare känner sig maktlösa och måste invänta en påtaglig 
risk samt att ett glapp finns mellan de tvingande och frivilliga insatserna som socialtjänsten 
har att tillgå.  
 

8.1 Barnets otrygga hamn 
 
Socialsekreterarna säger att barnets anknytning får en destruktiv påverkan av konflikten och 
försätter barnet i en position där barnet mer eller mindre ska välja sida. Precis som Engdahl 
och Larsson (2011) skriver så har barn med en trygg anknytning till sina omsorgspersoner, 
lättare att hantera distans och närhet till dem på ett sunt sätt och samtidigt veta var de har sin 
trygga hamn att återvända till. 
  
Det går att ställa sig frågan huruvida den trygga hamnen fortsätter att vara en trygg hamn i en 
sådan påtagligt konfliktfylld relation mellan föräldrarna. Om barnet befinner sig i en 
situationen där barnet inte längre kan uttrycka sina känslor om den ena föräldern inför den 
andra, så undrar vi om det snarare blir en otrygg hamn för barnet att återvända till. Barnet 
kanske aldrig känner sig tillfreds med sina känslor och inte bara i anknytningen, utan även 
gentemot sig själv, blir otrygg. Parrish (2012) poängterar att anknytningsförmågan hos barn är 
en betydande faktor för hur barnet senare i livet utvecklar sig socialt samt knyter an till 
viktiga omsorgspersoner. Hon jämför det med en överlevnadsfunktion som barn har sedan 
födsel och som kan aktiveras av exempelvis oro och ångest. 
  
En långvarig konflikt mellan föräldrarna och en bristande familjestruktur försämrar barnets 
utveckling på lång sikt då barnet har svårare att greppa relationen till sina föräldrar, hitta sig 
själv samt kunna ha en fungerande skolgång (Strand, 2004). Detta är något som 
socialsekreterarna även lyfter fram i deras diskussioner om att barnet nästintill verkar 
vilseledd i sina egna tankar och känslor. Precis som Strand (2004) vidare förklarar så krävs 
det att barnets familj är i balans för att barnets psykosociala faktorer ska kunna stärkas och 
hjälpa honom/henne att hitta en inre trygghet och chansen till en sund utvecklingskurva. Att 
familjer ibland hamnar i obalans och stöter på hinder genom livets gång anser vi inte är något 
ovanligt. Vad som vi däremot ser som ovanligt skadligt, är när familjerna inte längre kan 
hantera obalansen som pågår, på ett rationellt sätt. Istället verkar föräldrarna tappa allt förnuft 
och går enbart på att vinna över den andre, när de i själva verket inte ser att det som händer är 
att barnet istället är den som förlorar. 
 
  
Vår inre arbetsmodell inte är helt okomplicerad att ändra utan det är en lång process som går 
över lång tid och att detta är något som har byggts upp genom år av erfarenheter och 
relationer (Svedberg, 2012). Om år av erfarenheter och relationsskapande för barnet i största 
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del har bestått av att leva -och ofrivilligt delta i sina föräldrars konfliktfyllda relation så ser 
även vi, precis som socialsekreterarna, att det finns en risk att det påverkar barnets framtida 
utveckling. Eftersom att de måste invänta de påtagliga riskerna på barnets hälsa och 
utveckling så kan de inte heller ingripa till skydd för barnet. Dessa beteenden visar sig när 
barnet blivit äldre och är därmed svårare att åtgärda. Svedberg (2012) skriver att barnet tar 
med sig denna inre arbetsmodell till vuxen ålder för att kunna skapa nya relationer och lära 
sig förstå sin sociala omgivning. Då ingen förändring sker mellan föräldrarna och den 
destruktiva konflikten fortlöper, kommer barnet troligt ta med sig det in till vuxenlivet och 
baserat på dessa erfarenheter börja skapa nya relationer. 
 
 

8.2 Hämndbegärets starka dragningskraft 
 
I socialsekreterarnas berättelser förekommer flera exempel som kan tolkas som både 
“förnekande” och “projektion”, t.ex. förklarar flera av dem att föräldrarna enbart ser den 
andres brister och att de har lättare för att skylla ifrån sig. Johnston, Roseby och Kuehnle 
(2009) skriver att det blir tydligt i dessa föräldrakonflikter att de inte fokuserar på barnens 
behov i samma utsträckning eftersom själva konflikten ligger i centrum för föräldrarna. 
  
Föräldrarna har svårt att själva se att barnen blir känslomässigt stressade av den pågående 
konflikten (Johnston et al., 2009). Vi ställer det i relation till två olika aspekter, dels om det är 
den bristande självinsikten som har blivit påverkad under en längre tid genom uppväxt och 
erfarenheter, utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Eller blir hämndfokuset så starkt att det 
tar över allt sunt förnuft att de ej är förmögna att sätta barnets bästa främst? Eller är det som 
socialsekreterarna nämner att på grund av låg självinsikt och bristande 
mentaliseringsförmåga, som föräldrarna lättare instinktivt agerar utifrån hämnd och prestige? 
  
Socialsekreterarna menar liksom Svedberg (2012)  att vi påverkas av tidigare uppväxt och 
erfarenheter som sedan spelar in på hur vi fortsätter att utvecklas. Om “jaget” är starkt och 
fungerar normalt så finns det balans mellan att hantera sina egna behov och vad som krävs av 
en, både på kort och lång sikt. Utifrån detta synsätt skulle det gå att dra olika paralleller som 
tyder på att dessa högkonfliktsföräldrar genom erfarenhet och relationsskapande inte har 
lyckats skapa ett starkt “jag”. Något som de just nu implementerar på deras barn, helt 
ovetandes. I intervjuerna med socialsekreterarna nämner de att mentaliseringsförmågan hos 
dessa föräldrar har varit bristfällig redan från början och att det i sin tur påverkar 
svårighetsgraden på konflikten. För att beskriva mentalisering så skriver Hanssen (2007) att 
mentalisering handlar om när människor har en förmåga att kunna förstå och ta in det han 
eller hon ser, samtidigt som det finns en förståelse för att det kan finnas bakomliggande 
orsaker som kan ha varit en utlösande faktor för ett eventuellt oönskat beteende. Svedberg 
(2012) skriver att vi alla har en mentaliseringsförmåga men vissa har det i större utsträckning 
än andra. 
  
En metod som socialsekreterarna i kommun A använder sig av för att få föräldrarna att 
komma till insikt och själva synliggöra vad de vill ska fungera är listning. Syftet är att 
klienten själv ska se och reflektera över vad som behöver göras för att nå fram till de mål man 
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skrivit ner (Hägg & Kuoppa, 2007). Precis som Svensson et al. (2016) skriver att motiverande 
samtal är en metod för att få “klienten” att förändra sitt beteende, håller socialsekreterarna i 
båda kommunerna med om att det kan leda till den förändring de strävar efter. Dock upplever 
socialsekreterarna en hopplöshet i att försöka motivera dessa föräldrar som inte vill eller kan 
inse att de själva begår misstag eller fel och därmed blir energikrävande.  
  
Socialsekreterarna och Hägg & Kuoppa (2007) poängterar att i ett yrke som kan vara psykiskt 
krävande som detta, där man dagligen möter flera klienter med olika livssituationer och 
sociala problem, är det nödvändigt för socialsekreterarna att få tid till återhämtning och 
reflektion. Att dessutom känna sig frustrerad och maktlös över att inte kunna sätta in stöd eller 
insatser till dessa barn gör det än viktigare för socialsekreterarna, att med stöd av varandra, 
prata om vad mötet med dessa klienter faktiskt gör med dem. Hägg och Kuoppa (2007) 
skriver det som även socialsekreterarnas lyfter fram, att de med fördel i mötet med dessa 
föräldrar måste vara rak och tydlig. Genom deras erfarenheter minskar det utrymmet för 
klienten att göra egna tolkningar. De upplever även att det är lättare att styra bort fokuset från 
konflikten om de är väldigt fyrkantiga i deras samtal med föräldrarna. 
 
 

8.3 Socialarbetarens väntan på den påtagliga risken i glappet mellan 
de frivilliga och tvingande insatserna 
 
Att socialsekreterarna beskriver föräldrar i konflikt som något svåråtkomligt kan tolkas 
utifrån det Svedberg (2012) nämner om hur människor hanterar konflikter utifrån de 
psykodynamiska perspektiven som vi tidigare nämnt. I föräldrabalken 6 kap 5 § är det stadgat 
att när rätten utreder vårdnaden för barnet i en vårdnadstvist så ska man ta i beaktning 
föräldrarnas samarbetsförmåga (SFS 1949:381). I propositionen till denna lagändring så 
menar man att föräldrar inte måste dela samma åsikter men att de bör ha ett samarbete som är 
konfliktfritt och där de sätter barnets bästa först. Detta utifrån att det inte är bra för barnet att 
befinna sig i en situation där föräldrarna är i konflikt med varandra (Prop. 2005/06:99). 
  
Likt det socialsekreterarna säger i intervjuerna om att definitionen barnets bästa är mångtydigt 
så skriver Ewerlöf et al. (2004) att det är en tolkningsfråga. Då definitionen barnets bästa är 
enligt både socialsekreterarna och litteratur ett väldigt brett och stort begrepp, som inte går att 
objektivt applicera på alla barn i alla situationer. Ewerlöf et al. (2004) skriver att barnets bästa 
ska vara vägledande i alla beslut som rör ett barn. Detta är något som socialsekreterarna 
försöker jobba utifrån och ta i beaktning när de utgår från varje enskilt barn och vad som är 
bäst för deras unika situation. Handlingsutrymmet spelar här också en avgörande roll då de 
gör en bedömning utifrån varje enskilt fall. En påtaglig risk måste kunna konkretiseras i deras 
bedömning kring barnet för att socialsekreterarna ska kunna påvisa för rätten att tvingande 
åtgärder behöver tilltas. Det finns mycket forskning som tyder på att barns hälsa och 
utveckling skadas av att leva med föräldrar som är konflikt (Gabrielsson, 2011; Braker & 
Brassad, 2013). Frågan är dock hur stort handlingsutrymme de faktiskt har då de ofta känner 
en frustration i att de måste vänta på att barnet ska utveckla ett eget beteende. Det 
framkommer tydligt i båda kommunerna att det finns ett stort glapp mellan frivilliga och 
tvingande insatser och en önskan om att något måste förändras är stor. Handlingsutrymmet 
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begränsas markant då socialsekreterarna i många fall enbart kan sitta och vänta, trots att de ser 
risker med barnets mående även på lång sikt.  
 
Trots att myndighetsutövning även är en maktutövning som Svensson et al. (2016) 
framkommer det i vårt resultat att socialsekreterarna i båda kommunerna mer eller mindre 
känner sig maktlösa när det kommer till deras arbete med barn som lever med föräldrar i 
konflikt. Utifrån många olika aspekter i förhållande till dessa familjer upplever 
socialsekreterarna att de ibland står helt utan inflytande. De kan inte komma åt barnets 
känslor och tankar utifrån deras lojalitet till föräldrarna samt rädslan som barnet kanske har av 
att råka säga för mycket. Att arbeta och utreda utsatta barn är aldrig en enkel uppgift då 
barnen oavsett hur de blir behandlade av föräldrarna  slutändan ändå försvarar och älskar dem 
(Warnling-Nerep & Rohdin, 2014).   
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9. Avslutande diskussion 
 
Vi har genom vår studie belyst socialsekreterarnas syn och erfarenheter att de i många fall 
känner sig maktlösa och står handfallna, brist på insatser och samtycke i utredningar som rör 
barn med konfliktföräldrar. Att föräldrarna i slutändan är de som bestämmer om deras barn 
ska få stöd och insatser från socialtjänsten gör att det är barnet som hamnar i kläm. 
Föräldrarna anser att det är den andra föräldern som orsakar barnets mående och därmed 
samtycker de inte till att gemensamt delta i förslagen insats från socialtjänsten. Det som har 
varit svårt med genomförandet av studien har varit att hitta deltagare då vi med fördel hade 
velat ha en tredje kommun medverkande i studien. Inte desto mindre ser vi att detta är ett 
samhällsproblem som växer och att fler socialsekreterare möjligen erfarar liknande 
upplevelser som dem vi har intervjuat.  Vi upplevde att samtliga socialsekreterare till största 
del hade likvärdig syn kring det fenomen vi undersökte där de sammantaget uttrycker att det 
fattas insatser till barn med konfliktföräldrar samt den skadliga påverkan på deras utveckling. 
De som hade längre arbetslivserfarenhet kunde i sina svar ge ett bredare perspektiv gentemot 
hur det var förr och hur det ser ut idag. 
 
På socionomutbildningen läggs stor vikt vid att förstå olika beteendesvårigheter och hur dessa 
kan ha uppstått samt vilken inverkan det kan ha på framtida hälsa och utveckling. Detta är 
även något socialsekreterarna påvisar att de praktiserar i det dagliga arbetet när de möter 
dessa människor. Som professionell behövs en stor kunskapsbank att kunna plocka från i 
mötet med konfliktfamiljer som dessa som har en oförmåga att se sina egna brister samt dess 
inverkan på barnets hälsa. Hur kommer det sig att professionella socialsekreterare med flera 
års erfarenheter, stor kunskapsbank och mångfaldiga samtalstekniker, ändå inte når fram till 
dessa familjer? Vi vet att det ibland är lagen som står i vägen och bristande bedömningar som 
sätter stopp för att kunna gå in med tvingande åtgärder och inte alltid är tvångsåtgärder det 
bästa för barnet. Men hur ska vi kunna praktisera det vi faktiskt blir lärda på vår 
socionomutbildning när välfärden inte har tillräckliga resurser att ge dessa barn som vi lär oss 
om, vars hälsa och utveckling på lång sikt skadas? Det går att skylla mycket på 
föräldrakonflikten och dess skadliga påverkan som till stor del är orsaken till barnets dåliga 
mående. Sveriges välfärd anses dock ha ett starkt skydd som består av professionella personer 
som är experter inom området och ska kunna gå in och hjälpa. Behöver vi få än mer 
utbildning i beteendeproblematik i vår utbildning för att komma åt, behöver BBIC formuläret 
omstruktureras eller behövs lagändringar för att kunna hjälpa? Möjligen behövs förstärkning i 
alla ovanstående. 
  
Att det kan finnas en risk för barnet att få negativa följder i framtiden av konflikten, är inte 
tillräckligt konkret för att kunna sätta in tvingande åtgärder. Det faktum att socialsekreterarna 
i många fall står handfallna i väntan på att den påtagliga risken ska tillkomma barnet och dess 
egna beteende, menar vi visar på att de nuvarande insatserna som finns att tillgå inte är 
utformade för familjer som dessa och därför inte är effektiv nog för att se till barnets bästa. I 
socialtjänstens arbete med barn utgår de från arbetsdokumentet BBIC där barnets behov ska 
vara i centrum, men huruvida barnets skadliga påverkan av konflikten faktiskt hamnar i 
centrum går att diskutera lika mycket som det vida begreppet barnets bästa. Vore det inte för 
barnets bästa att lyfta konfliktens inverkan till fokus för barnets utredningar än mer än vad 



 34 

man gör idag? Forskning och teorier stärker vårt antagande och socialsekreterarnas 
erfarenheter, om att barn tar skada av att leva i dessa konfliktmiljöer. 
 
Om det skulle bidra till förändring kring detta fenomen om socialsekreterare generellt skulle 
försöka mer med tvingande åtgärder än vad de gör idag vet vi inte. Vi förespråkar inte på 
något sätt att tvångsåtgärder ska bli mer otyglad och sättas in hur som helst, men då 
maktlöshet och osäkra bedömningar präglar deras svar ser vi att åtgärder behövs kring att 
stärka bedömningarna samt makten som kommer i och med myndighetsutövning. Ett sätt 
skulle kunna vara att stärka BBIC’s arbetsdokument och göra föräldrakonflikter mer tydlig 
och konkret i frågor som rör barnets utveckling, detta skulle i sin tur kunna stärka deras 
bedömningar. Om föräldrarna skulle vara tvungna till medlingssamtal som de är i Norge, 
ställer vi oss också frågande till om chanserna hade ökat att i tid kunna upptäcka om en 
konflikt är närvarande mellan föräldrarna och om de skadliga riskerna för barnet därmed hade 
kunnat minska.  
 
Sammantaget beskriver socialsekreterarna att det finns en stort glapp mellan de frivilliga- och 
tvingande insatserna, inte bara rörande barn i konfliktfamiljer utan alla barn, där de står 
maktlösa i väntan på att något ska bli allvarligt. Vår välfärd har som skyldighet att skydda 
barn som far illa, även om det i många fall inte är en enkel uppgift och är en svår 
gränsdragning (Warnling-Nerep & Rohdin, 2014). Men då dessa specifika barn istället får 
“sätta sig i väntrummet” då riskerna inte är tillräckligt påtagliga och utredningar istället läggs 
ned utan insats, var ligger välfärdens ansvar då? Det kan ses som en smula motsägelsefullt att 
barn ska behöva fara än mer illa innan socialtjänsten med egna medel ska kunna hjälpa dem- 
mot att fara just illa.  
 
Vi är fullt medvetna om att detta är ett komplext ämne och att socialsekreterarna idag gör ett 
fenomenalt arbete med att skydda och hjälpa våra medborgare, vill vi med vår studie därför 
belysa det faktum att välfärden skulle kunna se över de åtgärder som rör just dessa barn, för 
att de inte ska vara tvungna att utveckla en social problematik för att få hjälp. Vi hoppas att 
vår studie kan bidra till vidare forskning och utveckling gällande de frivilliga- och tvingande 
insatserna som socialtjänsten har att tillgå barn med föräldrar i konflikt. Framförallt, hoppas 
vi att föräldrarna kan älska sitt barn mer än de hatar sitt ex. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna 
 

 
Intuitionen för Socialt arbete  
En förfrågan om att delta i en studie om socialsekreterares syn på de frivilliga samt 
tvingande insatserna socialtjänsten har att tillgå till barn med föräldrar i konflikt.  
Med vår studie vill vi få en ökad förståelse för insatser till barn med föräldrar i konflikt. Vi 
vill framförallt undersöka socialsekreterares syn och erfarenheter av att förhålla sig till på 
definitionerna “påtaglig risk” 2§ LVU samt “barnets bästa” 1 kap. 2§ SoL. Vi hoppas att vår 
studie kommer generera till en bättre uppfattning om socialsekreterares syn och omdöme 
kring detta sociala fenomen.   
 
Vår ambition är att genomföra fokusgruppintervjuer med fyra stycken socialsekreterare som 
jobbar med barnutredningar på tre olika socialkontor i …........... samt …....... län. Vi använder 
oss av fokusgruppintervjuer för att få en sådan bred förståelse för området som möjligt samt 
för att diskussionen mellan deltagarna ger upphov till olika perspektiv och synsätt. Vi 
beräknar att intervjuerna kommer att ta cirka en timme och vi kommer till respektive 
socialkontor för att hålla i dessa intervjuer. Om möjligheten att tillgå ett kontor eller 
grupprum vore det bra då vi ej har möjlighet att boka detta.   
Det är frivilligt att delta i studien och ni har rätt att avbryta när som helst. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och alla som deltar i studien kommer att vara anonyma. 
Att vara anonym innebär att det inte kommer att gå att härleda till vem som deltagit eller sagt 
vad i intervjuerna. Resultatet kommer att presenteras både muntligt och i skrift. Vill ni ta del 
av studien då den är färdigställd går det självklart bra.   
 
Vi har valt att föreslå ett datum för fokusgruppintervju för att lättare samla alla som valt att 
delta. Vi har full förståelse för att viktigare möten kan dyka upp för de som valt att delta och 
därmed måste avbryta sitt deltagande. Vänligen kontakta oss då eller hör med en annan 
kollega om denne vill delta. Vi är självklart flexibla och anpassar oss efter deltagarnas tider, 
om det finns en tid som passar bättre än den vi förslagit så kontakta oss gärna.   
Datum för fokusgruppintervju: …. 
Ni väljer själva hur ni vill meddela oss ert deltagande om ni önskar att delta. Förslagsvis kan 
en deltagare maila någon av oss ansvariga för att bekräfta alla fyra samtliga deltagare, kom då 
ihåg att bifoga alla deltagares mailuppgifter så att vi kan säkerställa samtycket till deltagandet 
för dessa.  
Vi som genomför och ansvarar för studien heter Lisa Collén och Sarah Mattsson, vår 
handledare genom arbetet heter Magnus Bergmark och är universitetsadjunkt på Umeå 
Universitet. Detta är vårt examensarbete och är en del av vår socionomutbildning. Har ni 
frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss.  
  
Vänligen,  
Lisa Collén                                 Sarah Mattsson  
….............@gmail.com                ...............@hotmail.com  
07x – xxx xx xx                             07x- xxx xx xx  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor:   

• Hur lång arbetslivserfarenhet inom utredningsarbete gällande barn och unga har ni?  
• Hur lång arbetslivserfarenhet har ni inom socialtjänsten?   

Föräldrakonflikten:  
• Vad är eran beskrivning av familjer där föräldrar är i långdragna konflikter?  
• Hur vanligt är det att ni möter barn som har separerade föräldrar med långdragna 
konflikter?   
• Hur upplever ni att utredningsarbetet med dessa föräldrar fungerar?   
• Hur upplever ni att föräldrarnas fokus på barnet och dess behov av stöd är i jämförelse 
med en fungerande familjesituation? (Förtydligande: familjesituationen är möjligen inte 
fungerande om de har hamnat hos socialtjänsten, men konflikten kanske inte finns i 
samma utsträckning och kanske gör det lättare att jobba med familjen och fokuset från 
föräldrarna ligger mer på barnet)   
• På vilket sätt anser ni att föräldraförmågan påverkas av dessa långdragna 
konflikter? (Med långdragna konflikter tänker vi oss att det pågått i ett år eller mer..)   
• På vilket sätt hjälper ni familjerna att upprätthålla en god kommunikation med 
varandra? (Följdfråga - hur anser ni att det stödet fungerar/ möts ni av motstridighet från 
föräldrarna)   

De frivilliga samt tvingande insatser:   
• Vilka insatser har ni att tillgå dessa specifika fall/ dessa familjer/ärenden? *  
• Hur anser ni att de frivilliga insatserna som ni har att tillgå fungerar att 
tillämpa/erbjuda dessa familjer?   
• Hur ser ni på “glappet” som finns mellan de frivilliga insatserna och de tvingande, i 
detta fall 2§ LVU?   
• Som socialsekreterare har man ett stort handlingsutrymme, hur förhåller ni er till risk 
respektive påtaglig risk när ni gör era bedömningar i dessa specifika fall?   
• Det ska finnas en “påtaglig risk” för att barnets hälsa och utveckling skadas innan ett 
tvångsingripande görs, enligt 2§ LVU, på vilket sätt förhåller ni er till detta när ni gör era 
bedömningar?   
• Det så kallade mellantvånget och de förebyggande insatserna som beskrivs under 22§ 
LVU gäller enbart beteendefallen i 3§. Hur ser ni på att miljöfallen 2§ ej är inkluderad?   

Barnets bästa:  
• På vilket sätt tror ni att barnet påverkas när han/hon hamnar i en lojalitetskonflikt? Hur 
påverkar det utredningen?   
• Hur förhåller ni er till “barnets bästa” i dessa ärenden där föräldrarna är i långt dragna 
konflikter?   
• Hur använder ni er av den handledning som tillhandahålls?   
• På vilket sätt påverkas ni av organisationens ramar och riktlinjer i era bedömningar?  
• Barnkonventionen ska komma att bli lag, hur tror ni detta kommer att påverka ert 
arbete?    
• Avslutningsvis, om ni skulle få beskriva/lyfta fram en sak som ni är mest nöjd med när 
det gäller hur ni jobbar med barn till separerade föräldrar i konflikt, vad skulle det vara?   
• Om ni fick komma på/göra en ändring på en viktig sak för att det skulle fungera bättre, 
vad skulle ni vilja ändra på då?   

Är det något vi inte frågat om som ni skulle vilja tillägga?  
• Om det skulle vara något vi har glömt att fråga er som är relevant för studien, är det ok 
om vi mailar/ringer er och frågar om det?   

 


