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Förord 

Att komma från en familj där mamma inte fick möjlighet till utbildning och pappa 
fråntogs rätten att utbilda sig vidare på grund av sina politiska åsikter har präglat mig 
i hela mitt liv. Mina föräldrars bakgrund har lett till att de alltid har försökt göra sitt 
yttersta för att stötta oss i syskonskaran till att utbilda oss. Mamma och Pappa har 
varit en stor drivkraft för mig i avhandlingsskrivandet när jag fick möjligheten till 
det, därför vill jag börja med att tacka min mor och far för att de har varit en stor 
motivationskälla under hela min doktorandtid. 

Doktorandtiden har varit en fantastisk resa som varit intressant, spännande, och 
lärorik men stundvis även arbetsam och utmanande. Mina handledare Lennart 
Nygren och Evelyn Khoo har varit otroligt stöttande. De har peppat mig under 
denna långa resa och bidragit enormt till att jag har kunnat färdigställa denna 
avhandling. Tack Lennart för ditt öga för detaljer och ditt tålamod. Tack Evelyn för 
dina kreativa infallsvinklar och din uppmuntran. Tack för att ni trodde på mig, och 
tusen tack för er ovärderliga tid och vägledning som hjälpt mig framåt under hela 
doktorandtiden. Er djupa kunskap, förhållningssätt och konstruktiva kritik har 
bidragit enormt till att jag tagit mig igenom forskarutbildningen och 
avhandlingsskrivandet. Ni har fått mig att växa i forskarrollen och pushat mig att 
kämpa vidare under de svårare stunderna, lyft mig när jag kom med olika idéer och 
tankar, och hållit ihop mig när idéerna blev alltför många. Utan er hade inte denna 
resa varit möjlig! 

Under avhandlingsprojektet har ett stort antal socialarbetare ställt upp och besvarat 
frågor som låg till grund för avhandlingen, jag vill ödmjukt tacka er alla för den tid 
ni lagt ner och tålmodigt besvarat alla mina frågor. Jag vill även tacka 
socialdirektörerna i de olika kommunerna som frigjorde tid och gjorde det möjligt 
för socialarbetarna att medverka under datainsamlingen. Jag har också fått hjälp med 
rekrytering av informanter av min doktorandkollega och socialsekreterare, Hanna 
Dahlberg. Tack Hanna för ditt engagemang. 

Det är många personer som har läst och kommenterat mitt avhandlingsmanus i olika 
skeden, tusen tack alla ni som läst och kommenterat de tidigare versionerna av 
avhandlingstexten. Tack granskningsgrupp 4, Fredrik Snellman, Anders Lindström, 
Pär Salander, Urban Karlsson, Hildur Kalman, Marcus Blom Nilsson och Robert 
Grahn för läsning och kommentarer under mittseminariet, och tack Stefan Wiklund 
för opponering under slutseminariet. Tack Lars Evertsson och Katarina Andersson 
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för er grönläsning av avhandlingen i skrivandets slutskede. Ni gav mig konstruktiv 
kritik som var till stor hjälp under det fortsatta skrivandet. 

Tack också Anna-Lena Perdahl, nuvarande prefekt, och Lars Nordlander, tidigare 
prefekt, som gav mig stöd och var så förstående för min arbetssituation. Tack Petra 
Ahnlund, forskarutbildningsansvarig, för att din dörr alltid varit öppen för frågor 
och samtal. Tack Lennart Sauer och Marek Perlinski för alla intressanta lunchsamtal, 
utan dig Lennart hade jag inte vetat om alla turkiska fotbollsspelare i Tysklands 
landslag och utan dig Marek skulle jag missa all kunskap kring elgitarrer, förstärkare, 
polska piroger, löparskor, spanska hundar, papperstyper i avhandlingar och allt annat 
därtill… 

Mina doktorandkollegor vid institutionen för socialt arbete, Devin Rexvid, Faten 
Nouf, Inger Ekman, Karina Nygren, Linda Arnell, Liv Zetterberg, Magnus 
Bergmark, Magdalena Bergström och Maria Fjellström, ni har betytt mycket under 
de här åren. Tack för alla lunchsnack, korridorsnack, tips, samtal, diskussioner, 
litteraturtips och resesällskap under kurser och konferenser. Särskilt vill jag tacka 
Devin för mentorskap och introduktion till doktorandlivet samt alla samtal där vi 
ventilerat stort och smått. Och tack Magnus för att du alltid har höjt stämningen i 
korridoren, varit min språkrådgivare och gett förslag på exotiska restauranger att 
luncha på.  

Ett stort tack riktas också till Anna-Lena Stenmark, André Tetting och William 
Westman Malmi för att ni underlättade doktorandtillvaron genom att bistå med 
praktiska göromål. Ett särskilt tack vill jag rikta till William för ditt lugn och kloka 
råd då jag kom med alla funderingar som inte alltid var ditt arbetsområde. Tack också 
till alla andra kollegor vid institutionen för socialt arbete för att jag fått förmånen att 
arbeta med er på denna trivsamma arbetsplats. 

Jag vill även tacka min vän Kemal Avican för alla de fiskeutflykterna som vi inte fick 
någon fisk på samt all hjälp kring den grafiska designen av avhandlingsomslaget. Ett 
stort tack vill jag också rikta mina vänner, Annika, Bosse, Jabbar, Jasim, Sylve och 
Öncel för alla motiverande samtal och välkomna uppehåll från avhandlingsarbetet. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina älsklingar, min kära fru Sezen och våra 
underbara barn Boran och Ali som stundvis tyvärr har fått dela doktorandtidens 
frustrationer med mig, men ändå har lyckats stå ut med mig. Tack för ert kärleksfulla 
stöd, tålamod och förståelse, ni har gett mig otroligt mycket energi och glädje. Jag 
älskar er och lovar att nu när boken är klar blir allt bättre. Jag vill även tacka mina 
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syskon Rojda, Diyar och Nesibe för all stöttning och uppmuntran och att ni 
påminner mig om att det finns ett liv utanför jobbet. 

Ahmet Gümüscü 
Umeå Universitet, den 13 september 2019 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to describe and analyse how social workers in Swedish 
social services define “family” and handle complexity when they work with families, 
and especially “families with complex needs” as the target of their interventions. 
Whereas families with complex needs can be understood to involve one or more 
family members having two or more simultaneously occurring needs or problems 
(e.g. mental health issues, addiction, financial problems, dysfunctionality, child 
abuse, ageing, disabilities, and family violence), complexity in social work extends 
beyond that which exists in families. Therefore, to broaden our understanding of 
these complexities in social work, this research sought answers to the following 
questions:  

• How do social workers define and set boundaries around the concept of 
“family” when they target their interventions? How do these definitions 
differ between different sectors of the social services – elderly care, disability 
care, addiction, child welfare, and financial assistance? (study I) 

• How do social workers involve families and family members in the 
casework from intake and through the investigation process within different 
social service sectors? What happens to the conceptualisation of family 
through an investigation process? (study II) 

• How do social workers in child welfare services describe and manage 
complexity in their work generally and when they work with families with 
complex needs? (study III) 

• How then do social workers in different service sectors conceive of and 
manage complexities in their everyday work, especially when it comes to 
families with complex needs? (study IV) 

 
The empirical material in studies I and IV consists of telephone interviews with 60 
social workers working in five different sectors in four municipalities. Study II is 
based on five focus group interviews with social workers working in five different 
sectors in one larger municipality. Study III is based on focus groups with vignettes 
with social workers working in child welfare in three municipalities. 

In the first study findings revealed that different mediating mechanisms were 
adopted by social workers in what can be understood to be a deconstruction of the 
family. These mechanisms included legislation (as a control mechanism), household 
composition (boundary mechanism) and service needs (professional mechanism), 
which were used in various ways and to differing degrees within each sector. The 
five unique and sector-specific conceptualisations of families are implicated in how 



 

vii 

interventions are constructed and work processes targeted at individuals and 
families.  

In the second study findings showed that clienthood and family are interpreted in 
different ways. The family was brought into or kept out of service provisions in ways 
that were connected to social workers’ construction of the family either as expert, 
client or non-client. How social workers understood the role of the family changed 
during the casework process. In the third study, findings showed that social workers 
were challenged in their everyday work where they focused on immediate conditions 
for children while avoiding problems that were less amenable to being solved. Social 
workers tried to manage complexities related to families by either sorting prioritizing 
or oscillating between different child welfare orientations. In the fourth study, 
findings showed that there were different types of reported complex needs: 
deeprooted needs and broad-based needs. Complex family needs were transformed 
into complex cases by social workers, based on considerations of family 
composition, relationships between clients and social workers, and organisational 
contexts of practice. The boundaries between these three domains were not distinct, 
and the interconnectivity and complexities occurring in and between them 
contributed to the production of much of the “wickedness” that exists in social work 
practice. 

A main conclusion is that the concept of family is understood and targeted 
differently in different sectors of social work. In some cases, the use of the family 
concept can be related to the clients' specific needs. Families who social workers 
meet often have combinations of needs and problems that result in numerous 
interventions from the social services. When social workers meet these families, they 
can feel ambiguity and uncertainty because of the complexity of the needs or other 
complexities. And, in individualised social services, a narrow focus on the needs of 
individuals can make it difficult to see the situation of the family as a whole. This 
research highlights the importance of bringing this web of complexities to the 
forefront of practice.  

 

 

Keywords: complex needs, complexity, family-based social work, social services, social 
workers, Sweden, focus groups, vignettes 
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1. Inledning 

”Jag har en familj som jag jobbat med i generationer [barn 
placerade hos släkt; både förälder och andra nära 
släktingar med missbruksproblem och psykisk ohälsa, 
dysfunktionella relationer] … Just nu jobbar jag med en 
flicka i familjen som jag träffat kontinuerligt under elva 
år. Så den familjen har jag följt och jag står fortfarande 
mitt i där … det är en familj som jag kallat 
”socialtjänstens familj” genom många år för flickans 
mormor har också varit involverad i socialtjänsten. Men 
nu försöker hon (mormor) ge sina barn och barnbarn det 
hon inte kunde ge dem när de var yngre… [pappan är] 
inte alls med i bilden. Han har gjort övergrepp mot 
flickan och hennes syster. Flickan … har svårt med det 
sociala samspelet. Det var ungefär lika för hennes 
mamma … Det finns en skörhet, men när de inte är 
påtända eller drogade så är de så fina människor”. (IP 19) 

Stycket ovan är en utskrift av en del av en intervju med en av de socialarbetare som 
ingår i det empiriska materialet i denna avhandling. Socialarbetaren beskriver att hen 
vid tidpunkten för intervjun har en tonåring och hennes mamma som formell 
klientfamilj, men att det även sker kontakter med flera andra medlemmar i familjen. 
När socialarbetaren resonerar om denna familj i intervjun, utvecklar hen en vidare 
definition av familjen och involverar även andra familjemedlemmar som till exempel 
mormor. Familjen består, enligt denna beskrivning, av ett antal individer med 
återkommande kontakter och behov av insatser från socialtjänsten under lång tid, i 
detta fall i flera generationer. 

I fallet som presenteras i citatet ovan, kan det konstateras att det finns en omfattande 
komplexitet kring familjen. Det finns flera problem och behov hos flera individer, 
samtidigt som det finns en mängd relationer som tillsammans skapar mycket av den 
komplexitet som socialarbetaren ställs inför. Delar av denna komplexitet kan vara 
resultatet av placering av barn hos en nära släkting eller att mormor som också är en 
del av familjen tar en roll som vårdgivare samtidigt som det finns en relation till både 
barnet, föräldrarna och andra i barnets sociala nätverk (till exempel skolan). 
Dessutom har föräldrarna i detta fall själva kontakt med socialtjänsten av olika 
orsaker till följd av missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter etc. – och 
naturligtvis behöver de hjälp för att så småningom återförenas med sina barn. 
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Barnen kommer också att ha kontakt med socialtjänsten för att få hjälp och stöd 
med att bearbeta sina egna erfarenheter av att leva i ett hem med missbruk, psykisk 
ohälsa och övergrepp. Alla dessa problem och behov illustrerar socialarbetarens 
beskrivning av ”socialtjänstens familj”. Även om denna familj inte utgör ett 
genomsnittligt typexempel för familjer som söker hjälp och stöd från socialtjänsten 
så är det inte ovanligt att socialarbetare möter familjer med liknande komplexa behov 
som gör att de kan behöva insatser från flera av socialtjänstens serviceområden som 
till exempel social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd eller missbruksvård 
(Östberg m.fl., 2000; Östberg, 2010). 

Exemplet ovan illustrerar att trots att ordet ”familj” förekommer endast vid enstaka 
tillfällen i socialtjänstlagen (SFS 2001:453 3 kap. 1 § och 5 kap. 3 §) är stora delar av 
socialtjänstens verksamhet inriktad mot familjer (till exempel i form av familjestöd, 
familjerätt och andra former av familjeinsatser). Familjen kan vara central när 
insatser utformas och begreppet ”familj” spelar därför ofta en stor roll i 
socialtjänstens arbete. Med utgångspunkt i individers och familjers behov, ska 
socialarbetare erbjuda hjälp och stöd. Hur klienternas familjestruktur och familjeliv 
ser ut kan vara varierande, och socialarbetarens förståelse av en familj kan skilja sig 
från familjemedlemmarnas egna förståelse och upplevelse (Morris, 2013). 
Förståelsen av familjen och familjebegreppet, och hur detta begrepp avgränsas, kan 
påverka hur socialarbetare inriktar och genomför olika insatser, och hur 
socialarbetarna agerar mot både barn och deras vårdnadshavare. Detta kan även 
påverka hur socialarbetare agerar i förhållande till olika stödbehov som kan uppstå 
till följd av funktionshinder, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom, 
försörjningssvårigheter eller som rör omsorgen om barn och äldre. 

I Sverige får familjer omfattande hjälp och stöd via insatser som organiseras via 
kommuner, regioner samt ideella och privata verksamheter. Den kommunala 
socialtjänsten är den verksamhet i vilken det huvudsakliga sociala arbetet gentemot 
familjer med komplexa behov bedrivs i Sverige. Socialtjänsten har som mål att främja 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva 
deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten ansvara för att enskilda får det 
stöd och den hjälp som de behöver (SFS 2001:453). För att uppnå detta mål verkar 
socialtjänsten inom ett antal service- och vårdområden. Dessa serviceområden 
benämns på olika sätt i olika kommuner, men benämningarna inrymmer vanligen 
målkategorier med etiketter som barn- och ungdomsvård, äldreomsorg, omsorg om 
personer med funktionshinder, missbruks- och beroendevård, personer med psykisk 
ohälsa, samt brottsoffer och deras närståendes rätt till stöd. Service- och 
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målområdena kan även kategoriseras i termer av insatser, såsom ekonomiskt bistånd 
eller familjerättsligt stöd. 

De insatser som socialarbetare beviljar familjer påverkas inte bara av de specifika 
regleringar som finns på socialtjänstområdet, utan även av demografiska och 
socialpolitiska faktorer och deras utveckling över tid. Det nutida svenska samhället 
präglas i hög grad av förändrade familjemönster och ökad individualisering. Dessa 
förändringar ställer professionella socialarbetare inför utmaningar (Bäck-Wiklund & 
Lundström, 2009). Människor som hamnar inom socialtjänstens ansvarsområde 
finns ofta i ett familjesammanhang som kan se ut på en mängd olika sätt, men som 
oavsett denna variation har stor betydelse för dem som ingår i familjen. Trots detta 
är de insatser som socialtjänsten genomför i hög grad individinriktade snarare än 
familjebaserade (Johansson & Bäck-Wiklund, 2012). 

Individinriktningen av sociala insatser är en avspegling av det välfärdssystem som 
byggts upp i Sverige sedan många decennier. I internationella jämförelser framstår 
den svenska modellen, ofta tillsammans med välfärdssystemen i övriga nordiska 
länder, som särpräglad. I olika klassificeringar av välfärdsstater som presenterats 
efter 1990 benämns Sverige som en typisk socialdemokratisk välfärdsmodell med 
omfattande transfereringar och service som minskar hushållens beroende av den 
privata marknaden för sin försörjning eller för att erhålla socialt bistånd och omsorg 
(Esping-Andersen, 1990). Modellen har även betecknats som defamiliserad, dvs. att 
det offentligas sociala stöd och sociala insatser minskar individens beroende av 
familjen, och omvänt att familjens ansvar för sina medlemmar i relativt stor 
utsträckning förs över till den offentliga sektorn (Hantrais, 2004; Leitner, 2003). När 
till exempel omsorgsansvar lyfts från familjen, åtföljs detta även av en ökad 
behovsprövning och av att rätten till insatser prövas i förhållande till individens 
behov. Den defamiliserade välfärdsmodellen innebär alltså ett ökat fokus på 
individen snarare än på familjen, vilket också är synligt i det sätt på vilket 
socialtjänsten i flera avseenden utvecklats mot en ökad individinriktning. 

När socialarbetare utför sitt arbete med att hantera de familjer som hamnar inom 
socialtjänstens ansvarsområde har de en rad förväntningar och krav att hantera. 
Dessa kan komma från flera olika håll, till exempel från politiker, socialtjänstens 
organisation, övriga myndigheter eller klienter. Den existerande förståelsen av 
familjen inom socialt arbete fångar inte alltid upp komplexiteten hos de familjer som 
söker hjälp och stöd. På senare år har det sociala arbetet varit föremål för en ökad 
grad av specialisering och individualisering. Detta kan minska socialarbetarnas 
möjligheter att fånga upp de svårigheter som familjer upplever, och kan istället leda 
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till att de individuella familjemedlemmarnas behov patologiseras (Morris m.fl., 2008; 
Grell 2016). Med tanke på att socialarbetarna med sitt relativt stora 
handlingsutrymme i hög grad bidrar till hur komplexa behov hos familjer hanteras 
blir det extra intressant att undersöka hur de definierar familj och hur de arbetar 
kring familjer i allmänhet och familjer med komplexa behov i synnerhet. 

En forskningsöversikt över familjebaserat socialt arbete av Morris med flera (2008) 
betonade bristen på forskning om politik och praxis som berör "familj", särskilt i 
förhållande till ett antal servicegrupper i Storbritannien. Översikten visade också att 
detta är fallet internationellt. Även i Sverige råder det brist på forskning om familjens 
betydelse i socialt arbete. Denna brist på forskning är anmärkningsvärd eftersom 
socialarbetare i stor omfattning ställs inför att hantera olika typer av familjer och 
deras komplexa behov i sitt dagliga arbete. Min förhoppning är därför att jag med 
min avhandling ska bidra med ny kunskap på området. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Genom att fokusera på socialt arbete inom ett antal av socialtjänstens centrala 
arbetsområden (nämligen äldreomsorgen, omsorgen om psykiskt och fysiskt 
funktionshindrade, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, samt ekonomiskt 
bistånd) syftar denna avhandling till att öka kunskapen om hur socialarbetare i 
svensk socialtjänst definierar ’familj’, hur de arbetar med familjer, samt hur 
komplexitet i förhållande till arbetet med familjer kan förstås. 

De specifika frågeställningarna är: 

• Hur definierar och avgränsar socialarbetare familjebegreppet när de väljer 
och inriktar sina insatser? Hur skiljer sig definitionerna beroende på vilken 
del av socialtjänsten det handlar om, dvs. äldreomsorg, funktionshinder, 
missbruk, barn- och ungdomsvård, respektive ekonomiskt bistånd? 
(Delstudie I) 

• Hur involverar socialarbetarna familjerna och deras medlemmar i 
utredningsarbetet inom olika socialtjänstområden? Vad händer med 
familjen genom en utredningsprocess? (Delstudie II) 

• Hur beskriver socialarbetare inom socialtjänstens olika 
verksamhetsområden komplexitet i sitt arbete, speciellt när de arbetar med 
familjer med komplexa behov? (Delstudie IV) 
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• Hur uppfattar och hanterar socialarbetare som arbetar inom den sociala 
barn- och ungdomsvården komplexitet i vardagsarbetet med barn och 
familjer? (Delstudie III) 

Denna avhandling behandlar samtliga av socialtjänstens stora sektorer inom vilka 
familjer kan bli aktuella. Fokus är framförallt på socialtjänstens utrednings- och 
handläggningsarbete. I den tredje delstudien har särskild fokus lagts på den sociala 
barn- och ungdomsvården vilket kan motiveras av att det sociala arbetet med familjer 
blir särskilt påtagligt inom detta område då det ofta rör sig om problematiska 
förhållanden mellan barn och deras vårdnadshavare. 
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2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel gör jag en genomgång av litteratur som jag finner relevant för 
avhandlingens fokus. Först sätter jag familjen i ett familjepolitiskt sammanhang för 
att sedan gå igenom forskning som behandlar familjeförståelsen i socialtjänsten, 
vidare redovisas studier som problematiserar frågor kring familjer med komplexa 
behov i socialtjänsten. Kapitlet avslutas med en redovisning av de studier som 
behandlar familjers erfarenheter av mötet med socialtjänsten. Även om det 
sistnämnda inte har varit centralt i avhandlingen, har det relevans för förståelsen av 
ärendens komplexitet och innebörden av komplexa behov hos familjer. 

2.1 Familjen och socialpolitiken 
Både familjen som institution, och socialtjänstens insatser för familjer avspeglas i 
den familjepolitik som bedrivs i ett land. Familjepolitik innefattar viktiga områden 
som föräldraförsäkringen, offentlig barnomsorg, samt behovsprövade stöd till 
utsatta grupper (Duvander m.fl., 2015). I olika delar av familjepolitiken avgränsas 
förhållandet mellan stat och familj och definieras vad som är problematiska 
förhållanden och önskvärda villkor och beteenden. Detta är inte minst tydligt när 
det gäller den del av familjepolitiken som kommer till uttryck i socialtjänstens bistånd 
och verksamheter för familjer med komplexa behov. För att vi ska förstå relationen 
mellan socialtjänstens verksamhet och de behov som familjer har och den situation 
de lever i, kan vi på olika sätt kategorisera välfärdsstater och ställa deras familjepolitik 
mot varandra.  
 
Litteraturen ger exempel på flera typologier som baserats på analyser av variationer 
mellan olika länders familjepolitik (Esping-Andersen, 1990, 1999; Korpi, 2000; 
Hantrais 2004; Kuronen, 2010; Gilbert m.fl., 1997, 2011). Esping-Andersen (1990, 
1999), fokuserade i den mest kända av dessa typologier på hur välfärdsstaten ökar 
individernas oberoende från arbetsinkomsterna, medan Korpi (2000) lade vikt vid 
olika inkomststrukturer och offentliga insatser kopplade till detta och Gilbert med 
flera (1997, 2011) mer avgränsat behandlade barnavårdssektorn i sin typologi. Jag 
kommer i denna avhandling att använda mig av Hantrais (2004) typologi eftersom 
den, tack vare att den tar upp social service mer generellt, bildar ett användbart 
ramverk för förståelsen för hur servicesektorns professionella, till exempel 
socialarbetare, blir föremål för spänningar och dilemman i det familjepolitiska 
sammanhanget och hur detta sammanhang påverkar socialarbetarnas konstruktion 
av familjen inom olika sektorer. Denna typologi har också använts i komparativa 
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studier om socialt arbete (Haugen & Klörudóttir, 2015; K. Nygren m.fl., 2018; L. 
Nygren m.fl., 2018; Walsh & Mason, 2018).  

Hantrais typologi är uppbyggd av fyra grundtyper av familjepolitik som inrymmer 
olika relationer mellan stat och familj (och som i en del fall även inrymmer 
mellanformer av dessa, se Hantrais 2004). Detta görs utifrån en analys av EU-länder 
(EU25), där dessa indelas i olika kluster beroende på positioneringen av familjen 
som välfärdsinstitution och de stödinsatser som riktas till familjen och dess 
medlemmar (Hantrais, 2004). 

Det första klustret innefattar stater med en defamiliserad socialpolitik (Hantrais, 2004). 
Dessa stater försöker genom socialpolitiken att, på ett formaliserat sätt, minimera 
individers beroende av familjen genom offentliga insatser. Statligt ingripande i 
familjen anses legitimt och har opinionsmässigt stöd av allmänheten. Insatser och 
bidrag till familjen i form av barnbidrag och föräldraförsäkring är oftast baserade på 
medborgarskap eller vistelse, som till exempel i Sverige, där alla barn som är 
folkbokförda är berättigade till barnbidrag. Välfärdssystemet är utformat för att 
maximera individuella val och flexibilitet. Eftersom insatserna i huvudsak är 
kopplade till individen, utgör inte alternativa familjeformer något större problem för 
staten. I Skandinavien och speciellt i Sverige är det individuella stödet till 
familjemedlemmarna det centrala när insatser och bidrag tilldelas. Insatserna riktas 
ofta inte speciellt till familjen eller hushållet, utan till individer. I detta avseende 
skiljer sig de skandinaviska länderna från länder som Frankrike, Luxemburg och 
Belgien som också beskrivs ha en defamiliserad familjepolitik enligt Hantrais (2004), 
men där baseras insatser och bidrag i stor utsträckning på familjeenheten.  

Det andra klustret representerar stater med delvis defamiliserad familjepolitik. I detta 
kluster inkluderar Hantrais Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland och 
Nederländerna. De länder som ingår i detta kluster har gemensamt att de ger 
offentligt stöd till familjen, men denna ses som en delvis privat angelägenhet varför 
statliga insatser och bidrag inte är lika långtgående som i de länder som ingår i det 
defamiliserade familjepolitiska klustret. Insatserna är oftast kopplade till att man har 
en anställning, till skillnad från situationen i defamiliserade länder som i högre grad 
riktar universella insatser till alla som bor i landet eller är medborgare. Insatserna 
från staten är ofta behovsprövade. Familjen har huvudansvar för omsorgen av barn 
och äldre. I dessa länder är den ideella sektorn en stor tillgång för utsatta familjer 
och den privata sektorn spelar en viktig roll för att tillhandahålla tjänster i form av 
omsorg om barn och äldre. 
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Det tredje klustret innefattar i första hand de länder som en gång i tiden var en del 
av Sovjetunionen, i Hantrais (2004), tappning bland annat de baltiska staterna, samt 
Polen och Ungern. I och med sovjetsystemets kollaps i början av 1990-talet raserades 
också en stor del av det socialpolitiska stödsystemet. Kraftigt minskat statligt 
ansvarstagande och en mycket försvagad ekonomi innebar att en stor del av ansvaret 
för omsorgs- och hjälpbehövande vältrades tillbaka till familjen. Lagstiftningen 
uppmuntrade kvinnor att stanna hemma för att uppfostra barn, genom att begränsa 
föräldraledighet, föräldrapenning och tillgång till barnomsorg (Saxonberg & 
Sirovátka, 2006). Man kan därmed säga att socialpolitiken fick en refamiliserad 
karaktär. Dessa länder hade haft universella stödsystem där staten tillhandahållit en 
stor del av sociala insatser och bidrag till familjer med olika behov. Efter den 
systemförändring som dessa länder genomgick har deras familjepolitik kommit att 
domineras av den öppna marknaden där ideella och privata aktörer verkar, och där 
mycket av det ansvar som en gång i tiden var statligt har skjutits till familjerna själva 
att hantera. De tidigare universella stödsystemen har till stor del blivit ersatta med 
behovsprövade och riktade insatser. Privatiserade omsorgslösningar där familjen, 
ideella organisationer eller marknaden organiserar omsorgen av barn och äldre har 
alltså blivit vanliga inom länder med en refamiliserad familjepolitik (Hantrais, 2004). 

Det fjärde klustret består av länder som karakteriseras av familiserad familjepolitik 
som i Hantrais analys inbegriper Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Cypern och 
Malta. En familiserad familjepolitik innebär att det övergripande ansvaret kring olika 
familjemedlemmar, inklusive omsorgen av äldre och barn ligger på familjerna själva 
eftersom det inte finns andra alternativ. Välfärdssystemet är, i jämförelse med de 
länder som kännetecknas av en defamiliserad familjepolitik, outvecklat och 
fragmentiserat. Individens beroende av familjen och det sociala nätverket är stort i 
de situationer då hjälp och stöd eller omsorg behövs. Den privata sektorn spelar en 
stor roll i att tillhandahålla hälso- och sjukvård, pensioner och övriga 
socialförsäkringar (Hantrais, 2004). 

Duvander med flera (2015) menar att ett framträdande motiv bakom familjepolitiska 
reformer i västvärlden har varit att aktivt stödja traditionella familjemönster, till 
exempel i de fall där länder har infört familjepolitiska stöd och förmåner med 
koppling till särskilt kvinnans inkomster eller skatteavdrag för den partner som är 
mindre förvärvsaktiv. En sådan familjepolitik kan främja andra mönster jämfört med 
en defamiliserad modell vad gäller ansvarstagandet för omsorg och försörjning och 
kan vidmakthålla en mer traditionell uppdelning av omsorgsarbetet mellan kvinnor 
och män (Ferrarini, 2006).  
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Dessa fyra grundtyper av familjepolitik kan enligt Hantrais (2004) antas påverka 
villkoren för socialarbetare som arbetar med fördelning av stöd och serviceinsatser. 
Socialarbetare har att hantera såväl tillgången till eller bristen på resurser som 
tillhandahålls av välfärdssystemet, och attityder och normer som dominerar i ett 
samhälle vad gäller familjens roll och fördelning av ansvar mellan män och kvinnor.  

Inom en defamiliserad kontext är en konsekvens av den långt gångna 
individualiseringen att socialarbetarna, trots att de står inför inte bara en individ utan 
en hjälpbehövande familj, kan ha svårigheter med att ”konstruera” en stöd- eller 
hjälpmottagande familj kring individen. Detta, eftersom gränserna kring vad som 
utgör en familj är flytande och statliga stöd i stor utsträckning baseras på individens 
situation. När det gäller familjer med komplexa behov finns det studier som i likhet 
med min avhandling visar att socialarbetarna, i syfte att kunna erbjuda adekvat stöd, 
strävar efter att försöka konstruera en familj som inkluderar barn, föräldrar och i 
särskilda fall far- och morföräldrar för att involvera dem i ärendegången (Haugen & 
Klörudóttir, 2015). 

England, som enligt Hantrais (2004) ingår i ett delvis defamiliserat familjepolitiskt 
kluster av länder, uppvisar ett system med ett tydligare familjeansvar än länder med 
defamiliserad familjepolitik. Enligt Walsh och Mason (2018) är socialarbetare i 
England medvetna om diversifierade familjeformer. Trots det antar de ett normativt 
familjeideal där de positionerar familjemedlemmarna vilket påverkar det sätt på 
vilket insatser riktas, och där speciellt kvinnorna ses som omsorgsgivare och som 
huvudansvariga för vården av barn. Inom den sociala barnavården i England finns 
det en tendens att acceptera traditionella könsidentiteter inom familjer, eller förvänta 
sig vad som kan ses som vit brittisk familjepraxis (a.a.). I en komparativ studie mellan 
Litauen och Sverige visar K. Nygren med flera (2018) att Litauen har en refamiliserad 
familjepolitik, där familjeansvar och föräldraansvar gentemot barn tydligt anges i 
lagstiftningen. Begreppen familj, mamma, pappa och föräldrar återkommer i 
lagstiftningen och åtföljs av ansvar, därför har socialarbetare fokus på 
föräldraförpliktelser när det handlar om barnens rättigheter (K. Nygren m.fl., 2018). 

Hantrais (2004) typologi visar viktiga principiella skillnader mellan olika länders 
välfärdspolitiska sammanhang. De insatser som socialarbetare gör inom ramen för 
olika slags sociala serviceorganisationer görs således med mycket varierande villkor. 
Dessa villkor har betydelse för hur familjen som begrepp avgränsas och hur 
komplexa behov definieras, liksom för vilken problematik som blir i fokus för de 
insatser som ges. Att identifiera familjen som mottagare av stöd och hjälpinsatser är 
i synnerhet i familiserade och refamiliserade familjepolitiska sammanhang på 



 

10 

förhand givet genom den explicita roll som familjen ges i lagstiftning och i hur 
verksamheter är organiserade. När jag i avhandlingen diskuterar svenska 
socialarbetares sätt att konstruera familjen som mottagare av olika insatser, kan detta 
ses som en kontrast till de villkor som socialarbetare i andra familjepolitiska 
”regimer” arbetar under. 

2.2 Familjen i socialtjänsten 
Familjen som begrepp nämns sparsamt i den lagstiftning och i de nationella riktlinjer 
som vägleder socialarbetaren i Sverige (Nygren K. m.fl., 2018). Ett exempel är hur 
Socialstyrelsens kunskapsguide beskriver familjeorienterat arbetssätt: ”Systematisk 
uppföljning av ett familjeorienterat arbetssätt innebär att dokumentera arbetet med 
enskilda klienter för att följa upp hur det går för dem” (Kunskapsguiden, 2019). Trots 
att familjen ofta inte nämns eller att det finns en glidning från ”familj” till ”enskilda” 
i dokumenten, så har familjen en betydande roll i det sociala arbetet eftersom 
individer som blir föremål för insatser ofta lever i ett sammanhang av familje- och 
släktrelationer. Socialarbetarens förståelse av familjen påverkas av en rad olika 
faktorer. Exempel på sådana är värderingar, egna erfarenheter av familj, relationer 
med diversifierade familjer, sociodemografiska förändringar i familjestrukturen 
(Gavriel-Fried m.fl., 2012) och hur ”familj” uttrycks genom den familjepolitik som 
staten bedriver (Morris & Featherstone, 2010; Cornford m.fl., 2013). Utifrån hur 
socialarbetare föreställer sig familjen bemöter de sina klienter på olika sätt. När 
socialarbetare riktar sina insatser mot familjen kan de ”tänka” familj annorlunda 
jämfört med hur klientfamiljerna själva uppfattar sin familj. Detta kan leda till 
svårigheter i att hantera familjens känslor och att socialarbetarna missar att se 
helheten kring familjesituationen och de olika behoven när insatser kring komplexa 
behov utformas. Detta skapar i sin tur problem för familjerna eftersom information 
kring familjens samlade behov kan utebli (Morris, 2013). 

I internationella studier har det riktats kritik mot att många policyflöden som är 
riktade mot familjen visar att "familjeinitiativ" i verkligheten fokuserar på föräldrar 
och barn, eller på utsatta vuxna utan hänvisning till familjen (Morris m.fl., 2008). 
Denna förståelse av familj medför en risk för att mångfalden av de olika 
familjeformer som existerar inte fångas upp. Detta kan i sin tur föranleda svårigheter 
med att fånga upp och rikta adekvata insatser till familjer med olika konstellationer, 
och att viktiga familjemedlemmar inte uppmärksammas. Dessutom finns risken att 
familjens sammansatta behov kan förbises. Situationen är densamma även i Sverige, 
där socialarbetarens fokus oftast ligger på barn och deras föräldrar (t.ex. Hessle, 
2003; Regnér & Johnsson, 2007; Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012; Johansson & Bäck-
Wiklund, 2012). Samtidigt problematiseras familjebegreppet allt mer i den svenska 
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familjeforskningen och det efterfrågas mer tydlighet kring begrepp som "föräldrar, 
syskon och anhöriga" i såväl biologiska relationer som i familjehemsrelationer 
(Andersson, 2008). Begreppet familj kan vara svårt att använda när barnen 
familjehemsplacerats eftersom familjen vanligtvis förknippas med mamma, pappa 
och syskon som man lever tillsammans med. Dock kan placerade barn även se de 
vuxna och barnen i familjehemmet som sin familj, som kan vara ett skydd som 
hjälper barnen att klara motgångar och svårigheter (Andersson, 2008). 

Inom missbruksvården kan barn och föräldrar definieras som familj även om de inte 
bor tillsammans (Näsman & Alexanderson, 2017). I familjer där det finns barn 
samspelar föräldrarnas missbruk ofta med en rad andra problem, som psykisk ohälsa, 
våld i nära relationer och andra relationsproblem. Den typen av problem inverkar 
på föräldrars omsorgsförmåga och får konsekvenser för barns utveckling (Taylor 
m.fl., 2008). Med en eller flera missbrukare i familjen ses övriga familjemedlemmar 
som medberoende, och som de som utgör det sociala kapital som missbrukaren/-na 
förbrukar (Schmidt m.fl., 2002). 

Inom äldrevården har familjebegreppet sammankopplats med omsorgsansvaret 
(Sand, 2007). Socialtjänsten ger å ena sidan stöd och gör insatser tillgängliga för hela 
familjen och tar därigenom en roll som familjen skulle ha tagit. Samtidigt uppmanas 
familjer att ta ansvar som de ofta själva förväntar sig att välfärdsstaten borde ta. 
Genom familjesociala prövningar kontrollerar socialarbetaren om det finns anhöriga 
som kan ta över omsorgsuppgifterna istället för den formella omsorgssektorn. 
Familjen, och oftast kvinnorna i familjen kring den äldre, blir de som kan avlasta och 
ställa upp då de offentliga insatserna blir otillräckliga (Rauch, 2007a; Ulmanen & 
Szehebely, 2015). 

Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har ofta flera sociala behov och 
lever i en problematisk situation. En studie där man undersökte 268 
journalanteckningar inom individ- och familjeomsorgen visade att den största 
andelen av de familjer som kommer i kontakt med den sociala barnavården består 
av ensamstående föräldrar, majoriteten mammor, av vilka stor andel i sin tur var 
mammor med invandrarbakgrund (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Det var enligt 
denna studie inte ovanligt att dessa familjer hade en sammansatt problematik. Vid 
sidan om relationsproblem fanns också ofta både psykisk ohälsa och ekonomiska 
problem hos dessa familjer. En liknande bild gavs i Socialstyrelsens översikt över 
sociala problem, Social rapport från 2010, där invandrare från utomeuropeiska länder 
och ensamstående mammor pekades ut som de mest utsatta grupperna. Familjer 
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med sammansatt problematik uppbär, enligt en annan studie, även bistånd under 
längre tid än genomsnittet (Stranz & Wiklund, 2011). 

I ytterligare en studie där man undersökt barnfamiljers kontakter med socialtjänsten, 
kom man fram till att barnfamiljer med sådana kontakter skiljde sig markant från 
övriga familjer i riket vad det gäller levnadsvillkor. Det som kännetecknade dessa 
familjer var att föräldrarna oftare saknade anställning och hade mycket lägre 
utbildningsnivå än genomsnittet. Drygt hälften av familjerna hade tidigare varit 
föremål för socialtjänstens insatser och hade därmed lång erfarenhet från 
socialtjänsten. Även föräldrarna i dessa familjer, som ingick i studien, hade haft egna 
erfarenheter av kontakter med socialtjänsten under sin uppväxt (Davidson m.fl., 
2012). 

Dessa beskrivningar bekräftar att familjen i socialtjänsten kan se olika ut med brustna 
relationer och flera problem som det finns behov av hjälp och stöd med. Även om 
behov och problembilder hos de familjer som aktualiserats inom socialtjänsten 
varierar, kan familjens olika behov också samspela, vilket gör att en och samma familj 
kan vara aktuell inom flera av socialtjänstens serviceområden samtidigt (Östberg, 
2010; Grell, 2016). 

2.3 Socialt arbete med familjer med komplexa behov 
Även om det inte finns någon entydig definition av familjebegreppet och att det 
förekommer en mängd olika familjeformer i det svenska samhället, finns det flera 
gemensamma drag hos familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten. 
Socialtjänstens målgrupper består av ekonomiskt, materiellt och socialt resurssvaga 
grupper och socialtjänsten träder in när medborgarna varken klarar sig själva eller 
får tillräcklig hjälp via socialförsäkringar och andra generella välfärdssystem. Till 
skillnad från dessa är de hjälp- och stödinsatser som socialtjänsten beviljar 
behovsprövade och selektiva (Andersson & Sallnäs, 2012; Nybom, 2012; Lindqvist, 
2017). Familjer med komplexa behov som söker hjälp inom socialtjänstens 
serviceområden är oftast låginkomsttagare och har lägre utbildningsnivå än 
genomsnittet i befolkningen. Det finns även hög förekomst av fysisk och psykisk 
ohälsa bland dessa familjer, vilket gör deras behov mångfacetterade. Detta kan göra 
att de är svåra att passa in i socialtjänstens administrativa kategorier (Andersson, 
2008; Fauske m.fl., 2009; Kojan, 2010; Östberg, 2010). Familjer med komplexa 
behov erhåller insatser i högre grad än andra familjer men insatserna som utförs 
hjälper i lägre utsträckning. Barnen hos dessa familjer placeras också i högre grad i 
samhällsvård (Davidson, 2017). Ytterligare en komplicerande faktor är att arbetet 
med utsatta familjer eller familjer med komplexa behov kan skilja sig åt både i form 
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och omfattning i de 290 kommunerna runt om i Sverige. Lokala förhållanden och 
tillgång till olika slags resurser kan göra skillnad när det gäller vilka insatser som kan 
beviljas familjer (Trydegård, 2000; Lundgren m.fl., 2009; Davidson m.fl., 2012). 

Från socialarbetarens perspektiv finns det svårigheter förknippade med att arbeta 
med familjer med komplexa behov, eftersom behoven inte alltid är tydliga och 
avgränsbara, och att det kan finnas flera och svårgripbara bakomliggande orsaker till 
individens eller familjens problem. Inom den sociala barnavården har brittiska 
studier visat att socialarbetare upplever avsaknad av kontroll över händelser där nya 
problem och behov dyker upp eller att relationerna förändras. De upplever 
osäkerhet inför hanteringen av dessa nya förhållanden kring individen och familjen 
och ställs inför ständiga utmaningar (Devaney & Spratt, 2009; Hood, 2015). Reupert 
och Maybery (2014) studerade familjer där vuxna har psykisk ohälsa i kombination 
med missbruksproblematik. Behoven och problemen hos dessa familjer var 
mångfacetterade. Socialarbetarna som medverkade i studien upplevde att familjerna 
var svåra att arbeta med eftersom det var svårt att avgöra om det var barnens eller 
föräldrarnas behov som behövde prioriteras i första hand. En annan komplicerande 
faktor var att det ofta fanns flera olika handläggare med motstridiga mål kring dessa 
familjer (a.a.). Familjekonstellationen kan också få socialarbetarna att känna 
osäkerhet när det i en ärendeprocess dyker upp nya familjemedlemmar som 
socialarbetaren måste ta hänsyn till eller hos vilka socialarbetaren inte kan förutse 
behoven (Saltiel, 2013; Warren-Adamson & Stroud, 2015). 

Baserat på forskning om socialtjänstens organisering finns det belägg som visar att 
specialisering inom socialtjänsten leder till fragmentisering och till att komplexiteten 
kring familjernas behov riskerar att förbises. I specialiserade organisationer finns det 
risk för att klienter kan hamna mellan stolarna när samarbetet uteblir och när varje 
enskild socialarbetare ser problemet endast ur sin synvinkel, vilket leder till att deras 
kunskap blir fragmentarisk. Detta kan även skapa stress och obehag hos klienterna 
(Danermark & Kullberg, 1999; Blom, 2004; Grell, 2016). Ett sätt att hantera det kan 
vara samverkan över verksamhets- och professionsgränser, men samverkan kan 
även vara en utmaning i ärenden där ansvarsfördelningen mellan organisationer är 
otydlig (Danermark & Kullberg, 1999; Ungar m.fl., 2012; Grell, 2016). Det finns 
studier som visar på vikten av specialistkompetens för hanteringen av specifika 
problem, men att detta behöver kombineras med arbete i team för att få kunskap 
om individens totala behov (Blom, 2004). 

Även i internationella studier har det visats att ett mer riktat och holistiskt arbetssätt 
med familjer med multipla eller komplexa problem kan resultera i bättre och mer 
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långsiktiga resultat hos klienter och familjer. Till exempel menar Spratt, (2009, 2011) 
och Parr (2009) att multiproblemfamiljernas problem och behov inte kan fångas upp 
av specialiserade verksamhetsdomäner, utan att det snarare behövs en förändrad 
servicekonfiguration för att kunna bedöma de mångfacetterade problemen, och att 
det behövs ett nytt sätt att arbeta med dem. Spratt (2011) menar att det är viktigt att 
arbeta över domängränser, och att utmaningen både har en horisontell och en 
vertikal dimension. Horisontellt krävs att planerade insatser samordnas för att 
hantera familjens behov inom olika verksamhetsområden, och vertikalt handlar det 
om att ta itu med behov som går över generationerna, dvs. i förhållanden mellan 
barn och vuxna. 

2.4 Familjers erfarenheter av socialtjänsten 
Såväl enskilda klienter som familjer kan ha olika erfarenheter av sina kontakter med 
socialtjänsten. Kunskaper om dessa erfarenheter kan komplettera den bild som fås 
via socialtjänstens personal och dokumentation om förekomsten av och karaktären 
hos komplexa behov. Det är alltså inte bara så att komplexa behov konstrueras i 
socialarbetarnas hantering och i socialtjänstens olika register, utan även sättet på 
vilket klienter och familjer förhåller sig till de kontakter man har med socialtjänsten 
bidrar till hur vi förstår innebörden i olika komplexa behov. 

Tidigare forskning har visat att när klienter får utrymme att vara delaktiga i hur deras 
situation ska förstås och får gehör för sådant som de själva vill lägga vikt vid, 
upplever de mötet med socialarbetare positivt. Om socialarbetare däremot inte 
öppnar för dialog utan i stället kategoriserar problemen och behoven utifrån de 
insatser som finns att tillgå, kan klienter uppleva mötet med socialtjänsten som något 
negativt (Ylvisaker, 2013). I studier av erfarenheter hos föräldrar med barn i 
familjehemsvård har det visats att föräldrar som upplevde att socialarbetarna var 
lyhörda och lyssnade på dem, och involverade dem i utrednings- och 
beslutprocessen kring barnens placering, hade positiva upplevelser av socialtjänsten. 
Föräldrar som upplevde att deras behov inte togs i tillräckligt beaktande och att deras 
föräldraroll ifrågasattes, hade däremot en negativ upplevelse av socialtjänsten. 
Föräldrar som blev lyssnade på kunde bli involverade i insatser som rörde 
placeringen av barnen och kunde därmed ha en viktig roll i barnens liv (Höjer, 2011). 

Mötet med socialtjänsten kan skapa ångest och stress i de fall familjer upplever att 
socialarbetarna inte visar intresse för varje familjemedlems specifika problem, något 
som kan bli följden av att fokus ensidigt ligger på den som har ett behov inom 
socialarbetarens egna arbetsområde (Spratt & Callan, 2004). Vissa studier har visat 
att klienterna måste visa sig moraliskt förtjänta av insatserna för att få hjälp och stöd, 
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detta genom att bevisa trovärdighet i möten med socialtjänsten (Hydén, 1996; Gillies 
2005). Marttila med flera (2010) visade att klienter som söker ekonomiskt bistånd 
kan känna sig maktlösa och utsatta i mötet med socialtjänsten i och med att de 
känner sig beroende av socialarbetaren. Klienterna i deras studie uttryckte också att 
de kände sig kontrollerade av de krav som socialarbetaren ställde på dem (Marttila 
m.fl., 2010). 

Det finns flera studier som visar klienters negativa erfarenheter av att inte få adekvat 
stöd när behoven är för komplexa för att hanteras inom ett enskilt serviceområde, 
och som därmed riskerar att hamna mellan stolarna (Kuosmanen & Starke, 2013; 
Blomqvist, 2012; Butler m.fl., 2012; Morris, 2013; Grell m.fl., 2016). Både enskilda 
klienter och familjer kan uppleva att de hamnar mellan olika myndigheter när de har 
multipla behov. Att olika myndigheters mål och arbetssätt skiljer sig åt, kan leda till 
att samarbetet mellan dessa försvåras och till att klienter bollas mellan olika 
myndigheter (Blomqvist, 2012; Kuosmanen & Starke, 2013). Grell med flera (2016) 
visade i sin studie av föräldrar som möter socialtjänsten att familjer med komplexa 
behov ofta upplevde sitt möte med socialtjänsten negativt, eftersom de kände sig 
splittrade på grund av specialiseringen i socialtjänsten, vilket gjorde att de måste 
möta flera olika socialarbetare för att få hjälp. Socialarbetarna i den studien hade 
svårt att förmedla helhetsbilden kring föräldrarnas behov. Detta ledde till att 
föräldrarna blev osäkra, då de upplevde svårigheter i att skilja på olika professionella 
titlar och ansvarsområden när de flyttades runt mellan olika personer och möten 
(a.a.). 

Australiensiska forskare har beskrivit hur familjer med komplexa behov känner sig 
stressade och förödmjukade i samband med sina möten med sociala myndigheter. 
Dessa studier visade att de familjer som hade sammansatta och komplexa behov 
kände att de måste ha många kontakter med olika organisationer och myndigheter 
för att få en bedömning av sina behov (McArthur m.fl., 2010; Butler, 2012). I Sverige 
beskrev Nordström (2016) komplexa behovs-familjers erfarenheter av samarbete 
med olika myndigheter som socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt skolan. Barn 
och föräldrar kände sig vilsna i sina kontakter med de olika myndigheterna. De hade 
svårt att förstå olika professionellas agerande, eftersom alla agerade utifrån eget 
ansvarsområde istället för att försöka förstå sig på barnens och föräldrarnas 
övergripande behov utifrån ett helhetsansvar. Vidare var insatserna utformade och 
planerade utifrån professionernas normer inom de olika institutionella ramarna, 
varför barn och föräldrar upplevde dåligt bemötande och minimalt med inflytande 
(Nordström, 2016). 
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De erfarenheter som beskrivs i dessa studier triggar på en mängd sätt olika 
motreaktioner och beteenden hos klienter och familjer som är föremål för stöd- och 
hjälpinsatser. Detta kan i sin tur bidra till att öka komplexiteten i många ärenden, 
genom att det tillförs ytterligare och inte alltid helt förutsägbart agerande. Till 
exempel bidrar rädsla för myndigheter till att det kan vara svårare att få kontakt med 
och information från klienter, vilket tillför ett komplicerande element i relationen 
socialarbetare-klient (jfr Grell m.fl., 2016; Fylkesnes m.fl., 2015).  

Sammanfattningsvis visar forskningen både nationellt och internationellt att familjer 
med komplexa behov har varierande erfarenheter av mötet med socialtjänsten. De 
familjer som har komplexa behov och/eller vars familjestruktur avviker från 
dominerande normer, utmanar socialarbetaren i bedömningen av familjernas behov. 
Socialarbetarna kan uppleva osäkerhet kring olika familjeformer och kan ha svårt att 
fånga upp helhetsbilden kring familjernas situation, något som kan leda till att 
familjer i vissa fall kan ha svårt att få gehör för sina behov (Saltiel, 2013; Reupert & 
Maybery, 2014). Familjernas reaktioner och beteenden kan också bli faktorer som 
ytterligare ökar komplexiteten i arbetet med familjer med komplexa behov. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp 

I detta kapitel kommer avhandlingens teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp att behandlas. Först görs en genomgång vad som betraktats att vara en 
familj att tas upp följt av en diskussion av begreppet ”komplexa behov”. I 
avhandlingens fyra artiklar har olika teoretiska utgångspunkter använts. Det som är 
gemensamt för alla fyra artiklar är att de behandlar hur socialarbetare hanterar 
komplexitet när de möter familjen som klient. Därför kommer detta kapitel att i 
första hand ta upp komplexitet som fenomen i socialt arbete. Kapitlet avslutas med 
en kort redovisning av teorier som behandlar hur klienter sorteras och processas 
genom organisatoriska ramar. 

3.1 Vad är en familj? 
Frågan om vad en familj är kan vara omöjlig att besvara på ett fullständigt sätt utan 
invändningar. I en norsk studie om familjebegreppet, genomförd av Levin och Trost 
(1992) kunde respondenter inte ge en enhetlig definition av familjebegreppet; vissa 
respondenter inkluderade bara släktingar med blodsband, medan andra betonade de 
juridiska förhållanden som reglerar förhållandet mellan makar i en kärnfamilj. 
Ytterligare andra inkluderade sina vänner och några inkluderade även sina husdjur. 

Det finns en stor mängd litteratur som avhandlar frågan om vad som utgör en familj 
och hur familjen som begrepp kan fyllas med mening. Både individuella och 
samhälleliga uppfattningar och definitioner av ’familj’ kan variera beroende på 
sammanhang, i termer av tid och plats, där begreppet används. ’Familj’, som ett 
socialt konstruerat begrepp, är under ständig omkonstruktion och tolkningen 
förändras över tid och beroende på plats (Holstein & Gubrium, 1999). Briar-Lawson 
m.fl. (2001), menar att familjer är viktiga kulturellt bundna sociala institutioner som 
främjar individ- och gruppidentitet och sammanhållning samtidigt som de trotsar en 
enkel definition. Å ena sidan är familjen universellt närvarande på ett sätt som 
överskrider mänskliga kulturgränser. Å andra sidan är formerna, interna system och 
dynamik hos familjerna diversifierade och ständigt föränderliga. Familjer kan till 
exempel inom den privata domänen betraktas som sociala omsorgsinstitutioner som 
tillgodoser sina medlemmars vardagliga behov. Och när familjen står för uppgifter 
som att tillhandahålla mat, skydd, trygghet, omsorg och tillgivenhet, är 
uppfattningarna om vad en vanlig familj är obestridda. Faktum är att den normativa 
familjen ofta definieras av vad den inte är: fattig, sårbar, våldsam, kränkande, 
problematisk etc. När ’familjen’ inte kan fullgöra sina förväntade uppgifter fullt ut 
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och svara upp mot de behov som finns, blir stöd och service till familjer ett 
prioriterat område för socialtjänsten. 

I tidiga familjesociologiska studier beskrevs familjen som en viktig institution i en 
fungerande stat och med utgångspunkt i ett samhälle med traditionella strukturer. I 
en studie har familjen beskrivits som: "A social group characterised by common residence, 
economic cooperation and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom 
maintain a socially approved sexual relationship, and one or more children, own or adopted, of the 
sexually cohabiting adults" (Murdock, 1949, s. 1). I en annan studie från ungefär samma 
tidsskede definieras familjen som ett socialt subsystem som bidrar till den 
övergripande utvecklingen i samhället, genom samboende, äktenskapliga band, 
uppfostran av legitima barn där mannen står för försörjningen och där inkomsten 
brukas för familjens gemensamma bästa (Parson & Bales, 1955). Dessa definitioner 
kan väl anses vara förlegade eftersom många individer och grupper som idag 
betraktar sig som familj inte skulle ingå i dessa definitioner. Under de senaste 
årtiondena, har familjeformer och -strukturer genomgått stora förändringar till följd 
av välfärdsstatens utveckling där kvinnorna i allt större utsträckning har tagit plats 
på arbetsmarknaden och därigenom har beroendeförhållandet till mannen som 
primär försörjare förändrats. Idéer om familjen har skiftat i innehåll och präglas allt 
mer av individualisering där människor i allt högre grad söker intima kontakter av 
andra skäl än försörjning när de bildar familj. Dessa kontakter upprätthålls på 
grundval av ömsesidig förståelse snarare än på traditionella familjenormer (Giddens, 
1992; Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

När det gäller utvecklingen av familjestrukturer och familjeformer talar befintlig 
forskning och statistik för att det skett relativt snabba förändringar av familjeformer 
inom europeiska länder under de senaste decennierna. Vissa av trenderna kan 
identifieras som; uppskjutande av barnafödandet, uppskjutande av äktenskap, färre 
äktenskap, ökade skilsmässor samt minskade födelsetal (Kuronen, 2010). Dessa 
förändringar i samhällsutvecklingen har bidragit till att nya och diversifierade 
familjeformer uppkommit i lagstiftning, politik och praktik samt att idén om den 
standardiserade ”kärnfamiljmodellen” blir ersatt av olika alternativa familjeformer 
och livsstilar. Exempel på sådana är nya familjebeteckningar såsom utökad familj, 
ensamstående-förälder familjen, rekonstituerade familjer, särbofamiljer, 
sambofamiljer, regnbågsfamiljer, etc. (Kuronen, 2010). 

Även om det har tillkommit ett antal nya familjeformer och det finns variationer i 
hur familjerna lever sina liv så finns det studier som visar tecken på att kärnfamiljen 
återigen växer i betydelse, speciellt i de länder där jämlikhet präglar samhället och 
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samhället lyckats utveckla barnomsorgen så att kvinnornas deltagande på 
arbetsmarknaden underlättas (Esping-Andersen, 2016). Även nationell statistik visar 
att det i Sverige är vanligast att barn under 18 år bor tillsammans med båda sina 
föräldrar, vilket skulle kunna betecknas som en traditionell kärnfamiljekonstruktion 
(SCB, 2018). Familjen behåller också sin roll att ansvara för medlemmarnas olika 
behov. Inom till exempel äldreomsorgen gör socialarbetare familjesociala prövningar 
innan insatser beviljas till äldre med behov av hemtjänstinsatser (Rauch, 2007b) för 
att utreda om det finns familjemedlemmar att skjuta ansvar till. Samtidigt som nya 
familjeformer, familjestrukturer och idéer om hur familjer ska leva sina liv dyker upp 
så lever den normativa familjen vidare, vilket innebär att åtminstone västvärlden 
alltmer präglas av en diversifierad förståelse av familjen. 

Den förändrade synen på familj, sexualitet, äktenskap och föräldraskap ger också det 
vi kallar för privatlivet en politisk laddning och tänjer ut gränserna mellan det privata 
och det offentliga. Gillis (1997) menar att när människor beskriver familjen tänker 
de på två olika familjer, dels den egna familjen som individerna delar sin vardag med, 
dels familjen med stor F, det vill säga den norm som människor förhåller sig till. Man 
kan undra om aspekter av konservativa definitioner lever kvar i normativa idéer om 
familjen i socialt arbete (jfr Sawyer, 2012; Peterson, 2013; Gustafsson, 2019) när 
socialarbetare konstruerar ”dåliga mödrar” (bad mothers) (Swift, 1995) eller 
frånvarande pappor (ghost fathers) (Brown m.fl., 2009).  

Familjen är central när socialt arbete utövas, därför kan det vara så att socialarbetare 
påverkas av en idealtyp av familjen när de bestämmer inriktningen på sina insatser. 
De familjer som socialarbetare möter inom socialt arbete lever ofta i en utsatt 
situation och har problematiska familjerelationer. Professionella socialarbetares 
förståelse av familjer som ”normala”, som kan tillhandahålla resurser, ge stöd, och 
ansvara för sina medlemmar eller ”normativa”, genom att hänvisa till en idealiserade 
familjebild med barn och fungerande relationer, kan påverka deras förväntningar på 
familjer. Familjer som blir föremål för socialtjänsten har inte alltid resurser för att 
matcha ett förväntat familjeideal, där familjen är en källa till stöd och resurser. Att 
förvänta ansvar och resurser som familjen inte har, kan i yttersta fall leda till att 
familjer kanske inte får lämplig hjälp och stöd (Regnér, 2006; Dodd m.fl., 2009; 
O’Dell, 2011).  

3.2 Komplexa behov som begrepp 
Det finns många definitioner av komplexa behov inom en rad olika vetenskapliga och 
professionella sammanhang, men främst inom medicinvetenskapen och inom 
forskningen i socialt arbete. Komplexa behov är ofta individualiserade i den 
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meningen att de är kopplade till en individ med olika problem och behov (Rosengard 
m.fl., 2007). Begreppet komplexa behov kan användas för att beskriva flera behov 
som är sammankopplade, där summan representerar mer än delarna, eller för att 
beskriva enskilda behov som är omfattande, svåra, allvarliga eller intensiva som 
spänner över de hälso- och sociala fälten (Rankin & Regan, 2004). Till exempel kan 
individer med komplexa behov ha missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa och/eller ekonomiska problem eller vara äldre med missbruksproblem, 
hälsoproblem i kombination med omsorgsbehov. 

Inom medicinvetenskapen har begreppet komplexa behov bland annat beskrivit 
individer som har omfattande behov av insatser som kan kräva att flera olika 
omsorgsgivare involveras, men även organisationers otillräcklighet för att hantera 
dessa komplexa behov (Abrahamsson, 2007). I socialt arbete kan komplexa behov 
förstås individuellt men också i förhållande till familjen, dess struktur och situationen 
som helhet. I den litteratur som tar upp komplexa behov ur ett klientperspektiv, 
handlar det oftast om människor med flera problem, till exempel de som är svåra att 
hjälpa till följd av ett utmanande beteende eller allvarliga missbruksproblem. 
Behovskomplexitet kan också kopplas till familjestruktur och familjesituation. De 
som har komplexa behov kan vara individer eller familjer som har omfattande och 
komplexa stöd- och omvårdnadsbehov inom vart och ett av socialtjänstens olika 
verksamhetsområden eller med kombinationer av varierande problematik som 
sträcker sig över flera verksamhetsområden. I olika studier i socialt arbete har 
begreppet bland annat använts för att beskriva personer med funktionshinder till 
följd av inlärningssvårigheter (Weston, 2002), behov av insatser från olika 
myndigheter, exempelvis socialtjänsten och psykiatrin (Almqvist & Lassinantti, 
2017), och i förhållande till familjer som har kontakt med den sociala barn- och 
ungdomsvården samt minst en ytterligare kontakt på grund av ekonomiska 
svårigheter eller missbruk (Grell, 2016). Begreppet har även använts i förhållande till 
familjer med olika typer av problematik som sträcker sig över organisatoriska och 
disciplinära gränser, och som behöver insatsåtgärder genom att samordna expertis 
från olika organisationer och yrken (Hood, 2014). 

Komplexa behov påverkar ofta flera individer i familjen i varierande grad med 
varierande konsekvenser. I denna avhandling refererar de komplexa behoven till de 
multipla och samtidiga behov och/eller problem som finns i en familj, och som till 
viss del kan kopplas till omständigheterna som finns kring familjerna. Det kan alltså 
handla om problem till följd av fysiska funktionshinder, psykisk ohälsa, oförmågan 
att leva ett självständigt liv, missbruk, våld i nära relationer, försörjningssvårigheter 
eller andra former av sociala behov och omfattande stödbehov. Det kan ofta vara så 
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att familjer brottas med minst två av de ovan nämnda problemen varför de blir 
föremål för socialtjänstens insatser, och därmed blir begreppet "familjer med 
komplexa behov” relevant. 

3.3 Förståelsen av komplexitet utifrån komplexitetsteori 
De flesta socialarbetare, oavsett var de arbetar, hanterar komplexa situationer i sitt 
arbete med individer och familjer. Mycket av den komplexitet som uppstår i den 
sociala världen följer av den tvetydighet och oförutsägbarhet som uppstår kring 
sociala problem (Ewijk, 2018). Komplexitet kan således ligga i vart och ett av de 
behov eller problem som klienterna står inför, i de sociala system som de ansluter 
till och i de organisatoriska strukturer som skapats för att hantera dessa behov. 
Komplexitetsteori ger en viktig teoretisk förankring till förståelsen kring 
familjerelaterad komplexitet inom det sociala arbetet som överskrider mer 
enkelriktade kausala förståelser. Hur kan vi då förstå denna komplexitet, och sätta 
den i ett sammanhang? 

Inför en diskussion om komplexitetsteori är det viktigt att erkänna att det är långt 
ifrån alla problem som socialarbetare i socialtjänsten stöter på som är komplexa. Till 
exempel skiljer Glouberman och Zimmerman (2002) mellan enkla, komplicerade 
och komplexa problem. Enkla problem kan hanteras genom att följa enkla 
instruktioner så som i ett matlagningsrecept. När man väl lärt sig att följa receptet 
kan samma grundläggande tekniker användas flera gånger för att få samma resultat. 
Inom socialtjänstens områden kan sociala problem betraktas som komplicerade. 
Detta, eftersom det kan krävas att arbeta med olika individer, behov, 
samarbetspartners med varierande arbetsmetoder för att kunna hantera eller tämja 
problemet. Komplicerade problem kan innehålla flera enkla problem och kräver 
samordning eller specialistkunskap. Komplexa problem kan omfatta ett flertal 
komplicerade och enkla problem som är avhängiga varandra, och som kräver ett 
speciellt tillvägagångssätt för att kunna hanteras. Komplicerade och komplexa 
problem bär med sig inslag av tvetydighet och osäkerhet. Dessa problem kräver även 
en förståelse för unika förhållanden och förmåga till anpassning till ständiga 
förändringar. Inom vissa områden av praxis ser man att för att förenkla komplexa 
problem som till exempel fattigdom, införs strikta regler och kontroller för att bevilja 
sociala förmåner (Martilla m.fl., 2010; Nybom, 2012; Stranz m.fl., 2017).  

Socialt arbete som profession har den kontextuella karaktären av praktiken som 
fokus, vilket ofta formuleras som att den professionella praktiken måste vara inriktad 
på "person-in-environment”. Praktiskt orienterade teorier har fokuserat på olika 
nivåer (mikro, meso, makro) av sociala fenomen. Det mest framträdande exemplet 
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på detta i ett svenskt sammanhang är Barns behov i centrum (BBIC). BBIC, är en 
biopsykosocial modell för att förstå barnets utveckling i relation till föräldrarnas 
förmåga i den familj och miljö barnet befinner sig i – utifrån detta görs en 
bedömning av vad som är barnets behov (Socialstyrelsen, 2015). BBIC är grundad 
utifrån en eko-systemteori, för att förstå olika system barnet befinner sig inom 
(barnet i familjen, i sitt sociala nätverk, i samhället osv.) och hur dessa system 
samspelar med varandra och påverkar barnet (t.ex. barns utbildningsprestation, 
känslo- och beteendemässig utveckling, och föräldrars förmåga att ge stimulans och 
vägledning). Utifrån BBIC utreder och bedömer professionella sina ärenden. Medan 
systemteoretiska tillvägagångssätt som till exempel BBIC är starkt knutna till socialt 
arbete med betoning på holism och det ömsesidiga beroendet mellan sociala 
fenomen, lägger komplexitetsteori till förklaringar för vår förståelse av komplexa 
adaptiva system (Green & McDermott, 2010). Komplexa adaptiva system är öppna 
system där olika beståndsdelar påverkar varandra vilket leder till att systemet 
förändras hela tiden i en process. Inom socialt arbete är komplexa adaptiva system, 
de olika system som involverar interaktion mellan människor och dessa system, i 
situationer och sammanhang som är reflexiva och kan förändras. Som Törnberg 
(2017) påpekar följer människor inte bara enkla regler utan tolkar också dessa och 
visar beteenden för att uppnå stabilitet eller förbryllas genom att verka kaotiska och 
kan ändra dessa regler eller deras utfall. 

Komplexitetsteori syftar till att utveckla ett komplext tänkande för att förstå 
tvetydigheten och oförutsägbarheten som definierar den sociala sfären. Vidare 
handlar komplexitetsteorin om icke-linjära relationer och förändringar som inte kan 
anpassas till ett enkelt linjärt samband som enstaka orsaker och följdverkan (Byrne, 
1998). Till exempel, vad blir mer komplext när man jämför att skicka en raket till 
rymden med att förstå en tonårings livsvärld? Komplexa fenomen uppehåller sig 
mellan enkelhet och slumpmässighet på kanten av kaos (Kauffman, 1995). Törnberg 
(2017) går så långt som att säga att sociala system är ”wicked” i sin komplexitet 
eftersom dessa system dels inte är nedbrytbara i delarna, dels är de öppna för yttre 
påverkan. Komplexitetsteori kan erbjuda en mer nyanserad och djupare förståelse 
för mänskliga system samt för de förändringar som sker inom och mellan dessa 
system, och på så sätt kan komplexitetsteorin vara särskilt användbar i socialt arbete 
vid bedömning av analys och risker (Stevens & Cox, 2007; Stevens & Hassett, 2007; 
Warren-Adamsson & Stroud, 2015). 

Det finns inte utrymme att i denna avhandling i detalj fullständigt belysa alla aspekter 
av komplexitet och dess olika komponenter som innefattar allt från dynamik till 
heterogenitet och attraktion (Ewijk, 2018; Hood, 2018). Det är emellertid viktigt att 
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belysa fyra nyckelaspekter som är viktiga i förhållande till socialarbetare som aktörer 
för förändring. Dessa aspekter är: i) helheten och delarna, ii) framväxande iii) 
självorganisering, och iv) icke-linjäritet (Hood, 2018). Var och en av dessa aspekter 
av komplexitet representerar utmaningar för det sociala arbetets praktik. 

Familjen är ett utmärkt exempel som kan illustrera komplexa adaptiva system där 
helheten och dess delar (the parts and the whole) är ganska uppenbara. I komplexa system 
är de olika delarna av ett system tydliga men samtidigt kopplade till helheten. På så 
sätt kan helheten inte existera utan dess delar och delarna kan inte existera utan det 
hela. Så, när vi tänker på en familj i socialtjänsten skulle helheten hänvisa till familjen 
som sådan, medan delarna hänvisar till de medlemmar som utgör familjen. Samtidigt 
är familjesystemet endast en del av ett större socialt system som exempelvis kan 
omfatta samhället i vid bemärkelse, (eller välfärdssystemet, som består av delsystem 
inklusive bland annat utbildning, social välfärd och hälsovård). Enbart i denna aspekt 
av komplexitet (helheten/delarna) kan vi se några av de utmaningar som 
socialarbetarna står inför när de försöker hantera helheten, familjens behov, och 
delarnas, familjemedlemmarnas, behov. Utmaningen kan också ligga i att de behoven 
kan hamna inom flera organisatoriska domäner med olika juridiska ansvarsområden 
vilket kan leda till att komplexiteten kring det sammansatta behovet blir större än 
summan av dess delar. I komplexitetsteori är det inte bara att komplexa adaptiva 
system består av delar utan att dessa delar är i samverkan med varandra och det är 
mellan dessa interaktioner inom komplexa system som socialarbetare befinner sig. 

Den andra aspekten av komplexitet är att den är framträdande (emergence), vilket 
refererar till den gradvisa utvecklingen eller direkta utvecklingen av nya särdrag i ett 
visst sammanhang. Detta kan beskrivas som att interaktionen av olika sociala 
problem kan frambringa nya problem och behov. Dessa nya särdrag är viktiga att 
förstå eftersom de kan ge nya risker eller möjligheter. Vad som framträder i ett 
komplext sammanhang där till exempel familjer står inför multipla problem är 
oförutsägbart. Socialarbetaren kan rikta insatser utifrån professionella bedömningar 
men kan ändå riskera att missa fler framträdande behov. 

Det kan tyckas att komplexa system beter sig slumpmässigt och att klienternas 
beteende ibland ses som kaotiskt eller svårhanterligt. Socialarbetare måste ofta 
hantera icke-linjära processer i öppna och adaptiva system som inte alltid kan 
förklaras av kausala samband. Socialarbetarens uppgift är att observera vad som 
verkar vara kaotiskt och se mönster över tid. Att kunna känna igen icke-linjäritet i 
de val som klienterna gör kan också hjälpa socialarbetaren att identifiera mönster 
som uppstår i ett oförutsägbart beteende eller i en relationell förändring som uppstår 
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spontant genom olika slags påverkan och i de interaktioner som sker mellan delarna 
av olika system (Hood, 2018). 

En tredje aspekt av komplexitet är att komplexitet i socialt arbete kan innehålla 
element av självorganisering (self-organisation). Komplexa system består av ett antal 
element eller roller i relation till varandra, och vid instabilitet kan systemet spontant 
omorganisera sig själv till något som inte kunde förutses utifrån tidigare skeden. 
Socialtjänsten har ansetts vara ett slutet system med hierarki, rutiner och kontroll 
samt en övergripande hantering av personer som arbetar i systemet och gatekeepers 
som bestämmer vem som kan interagera med systemet. Socialtjänsten kan dock 
också ses som ett öppet system med karaktär av självreglering och icke-linjäritet 
(Israel & Wolf-Branigin, 2011). Små händelser eller incidenter kan leda till plötsliga 
och oväntade förändringar. En period med ökad instabilitet och osäkerhet kan vara 
nödvändig för att fundamentala förändringar ska kunna uppträda. Till exempel 
utmanade flyktingkrisen under 2015 det sociala arbetet till att genomgå en 
anpassning till situationen.  

Icke-linjäritet (nonlinearity) är den fjärde aspekten av komplexitet och är ett sätt att 
benämna att den sociala komplexiteten kring människornas liv är dynamisk, 
interaktiv och utvecklande, vilket gör den svår att kontrollera eller att förutse. Att 
styra och hantera förändringar i det sociala livet görs inom ramen för kontinuerliga 
processer som innebär att man tar små steg framåt och ibland går bakåt för att kunna 
gå vidare. 

Dessa fyra aspekter av komplexitet kan bidra till att förklara mycket av den 
komplexitet som socialarbetarna ställs inför. Aktörer och strukturer påverkar 
varandra i ömsesidiga processer i komplexa system, som till exempel familjen i 
interaktion med socialtjänsten. Genom att se på socialt arbete utifrån dessa aspekter 
kan man förstå att det finns begränsningar i att förutse och kontrollera händelser när 
socialarbetaren utreder och bedömer. Socialt arbete med familjer med komplexa 
behov utförs inom olika komplexa människobehandlande organisationer. 
Arbetsmetoderna är inte bara inriktade på hjälp och stöd till förändring eller på att 
upprätthålla goda levnadsvillkor utan även på att definiera och kategorisera klienter 
och deras behov (Hasenfeld, 2010). Hantering av komplexitet i socialt arbete fångas 
mellan organisatoriska försök att styra komplexitet genom att demontera, sortera 
och bedöma olika aspekter, till exempel då New Public Managements 
reduktionistiska förhållningssätt används vid professionell bedömning genom 
styrning och kontroll. Ett stort problem inom de människobehandlande 
organisationerna som till exempel socialtjänsten är att många sociala problem inte 
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kan hanteras genom att förstå dem i kausala termer. Detta problem innebär ofta 
utmaningar i en individs eller familjs vardag i form av förändringar, tvetydigheter, 
och konflikter, vilket gör vissa typer av komplexa sociala problem mycket 
problematiska att hantera (Andersson & Törnberg, 2018). 

I följande avsnitt går jag mer fördjupat genom klientskapandet och de 
sorteringsprocesser som är centrala i socialt arbete med familjer med komplexa 
behov. 

3.4 Klientskap och klientkonstruktionsprocesser 
Människobehandlande organisationer spelar en viktig roll i människors liv i 
samhället, eftersom deras uppgift är att skydda, upprätthålla eller förstärka 
människornas möjligheter och deras välfärd. När människor hamnar innanför dessa 
organisatoriska ramar får de en byråkratisk klientidentitet och standardiseras utifrån 
organisationens befintliga ramar för att göra det möjligt för individerna att passa in 
i en viss administrativ kategori (Hasenfeld, 1992, 2010). Professionella inom 
människobehandlande organisationer omkonstruerar olika svårigheter till hanterbara 
problem för att kunna hantera dem och tilldela hjälp och stöd. Svårigheterna kan 
dock vara acceptabla eller oacceptabla i det mån att de kräver ingripande av 
professionella eller normala i den mån att de kan hanteras utan professionellt 
ingripande. Svårigheterna kan också vara antingen väl kända eller otydliga för 
professionella. Klienten konstrueras som klient under processen då professionella 
inom människobehandlande organisationer sorterar, kategoriserar och omvandlar 
deras svårigheter inom professionella och institutionella ramar (Gubrium & 
Järvinen, 2014).  

Alltså sker klientifieringsprocessen inom socialt arbete då individer eller familjer blir 
föremål för utredning och bedömning av socialarbetare eller andra yrkesverksamma 
(Skau, 2007). Hall med flera (2003) menar att klientifiering förhandlas i relationen 
mellan de professionella och individerna, men att det är de professionella och 
institutionerna som skapar klientidentiteter utifrån lokala sociala, kulturella och 
ekonomiska förutsättningar. Socialarbetare hanterar olika typer av människor, 
situationer, behov och problem, varför varje förhandling om klientskap kräver 
speciell expertis och kunskaper som är producerade på lokal nivå (a.a.). Klientskap 
kan ha multipla innebörder, och att vara klient inom den sociala barnavården kan till 
exempel skilja sig från att vara klient inom missbruksvården. Klientskap konstrueras 
också av hur individerna ser sig själva i förhållandet mellan klient och socialarbetare 
(Juhila m.fl., 2003). 



 

26 

Klientskap är en tillfällig social konstruktion varför de insatser som individer och 
familjemedlemmar beviljas, eller blir mer eller mindre tvingade att ta emot, beror på 
hur de är konstruerade och accepterade som klienter av socialarbetare (Payne, 1991). 
Socialarbetaren och klientens relationer avspeglar osymmetriska roller där rollen 
som socialarbetare innebär att kartlägga klientproblem, leverera lösningar och ge råd, 
medan klientens roll är att söka professionell hjälp och ge information om personliga 
problem och att få råd och hjälp (Juhila m.fl., 2003). Att vara klient innebär att vara 
i beroendeställning och i vissa fall tilldelad rollen som ett passivt mottagande objekt 
(Salonen, 1998; Hall m.fl., 2003). 

Billquist (1999) förklarar klientskapande processer i termer av fyra 
"sorteringsprocesser". Det finns en rad olika sorterande funktioner som avgör om 
individen får tillgång till organisationen och vilka insatser som kan bli aktuella. När 
socialarbetaren gör bedömningar styrs dessa i första hand av lagar och regler, men 
också av personliga preferenser samt handläggarens vana med att arbeta med vissa 
typer av ärenden. Den första sorteringen börjar med att tillåta eller neka klientens 
tillgång till organisationen. När individen accepteras tillträde sker den andra 
sorteringsprocessen genom vilken individen som klient kategoriseras och styrs till 
den "rätta" enheten inom organisationen, vilket brukar kallas utredning. Under 
utredningen överprövas individens problem för att kvalificera för ett ingripande. 
Den tredje sorteringsprocessen görs för att försäkra att klienten har kategoriserats 
rätt under den andra sorteringen och här sker åtgärd/behandling. När ärendet är 
avslutat och klienten lämnar organisationen, görs den fjärde sorteringsprocessen, där 
ärendet avslutas och individen avdefinieras som klient (Billquist, 1999). Detta 
förfarande är exempel på hur individer processas som klienter i socialtjänsten, och 
under denna process etiketteras och kategoriseras klienterna som ”ärende” eller 
”fall” inom socialtjänstens administrativa sektorer (Billquist, 1999; Johansson, 2007; 
Svensson m.fl., 2008). Kategoriseringar av klienter sker baserat på omständigheterna 
kring klienternas behov och problem (Östberg, 2010). Klienter som blir ”komplexa” 
ärenden behöver speciella och omfattande insatser för att få hjälp med sina behov, 
medan klienter som kategoriseras som “enkla ärenden” passar bättre in i systemet 
och får lättare stöd och hjälp. Kategorisering av klienter ger socialarbetaren ett visst 
handlingsutrymme när det gäller att bestämma huruvida klienten ska accepteras 
inom organisationen eller ej. I organisationer med många inre gränser, vilket gäller 
till exempel socialtjänsten, resulterar kategorisering i en anpassning av klienternas 
behov så att de ska passa in i organisationens skräddarsydda insatser och åtgärder. 
Mer specialiserade organisationer kategoriserar sina klienter snävare (Östberg, 2010), 
vilket kan fragmentisera problembilden av klienterna (Danermark & Kullberg, 1999; 
Blom, 2004; Grell, 2016). 
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Organisatoriska regler begränsar huruvida individer och familjer accepteras inom en 
viss organisatorisk ram. Dessa regler kan upprättas av organisationen men också av 
socialarbetare som sorterar, bearbetar och förändrar de människor som är 
“råmaterialet” för den typ av människobehandlande organisationer som 
socialtjänsten utgör (jfr Hasenfeld, 1983, 2010). Människobehandlande 
organisationer arbetar i huvudsak efter tre teknologier; människoklassificering (people 
processing), människoförändring (people changing), och människoskydd/människostöd (people 
sustaining) (Hasenfeld, 1983, 2010). Den första teknologin, “people processing”, 
kännetecknas av att sortera, kategorisera och klassificera. Genom att tillskriva 
individer och familjer vissa egenskaper, förväntas alla professionella som kommer i 
kontakt med dessa klienter att agera på basis av kategoriseringen. Familjemedlemmar 
som är råmaterialet i socialarbetarnas arbete kan bli klassificerade eller kategoriserade 
utifrån problematiska familjemönster (t.ex. brustna relationer, dysfunktionalitet, 
vanvård, våld, etc.), olämpliga beteenden (t.ex. kriminalitet, missbruk) eller olika 
behov på grund av till exempel arbetslöshet eller ohälsa. 

Sortering och kategorisering av människor som klienter motiverar sedan arbetet med 
people changing, som är en teknologi som används för att ändra ett beteendemönster, 
som till exempel det som eftersträvas i behandling. People sustaining avser olika 
insatser och stöd som syftar till att människor ska kunna upprätthålla goda 
levnadsvillkor (vilket till exempel förväntas ske inom äldreomsorgen) (Hasenfeld, 
1983, 2010). Dessa tre begrepp kan även tillämpas inom socialt arbete när 
socialarbetare arbetar i familjer med komplexa behov. De socialarbetare som ingår i 
denna avhandlings empiri arbetar med utredning och bedömning i den del som 
Hasenfeld (2010) skulle kalla people processing. 

Socialarbetare som använder sig av dessa teknologier när de hanterar individer och 
familjer påverkas också av de tillgängliga resurserna i form av insatser i systemet. 
Järvinen och Mik-Meyer (2003) menar att “systemet skapar klienterna”, eftersom 
mänskliga problem översätts till systematiska program. Individens problem och 
behov omstöps av organisationerna för att passa in på i förväg bestämda diagnoser 
och förståelseramar, och därmed blir klienten kategoriserad och anpassad till de 
tillgängliga insatser som ligger inom organisationens ramverk. Järvinen och Mik-
Meyer (2003) argumenterar vidare för att sociala problem som skapas i det 
institutionella sammanhanget får institutionella identiteter utifrån de befintliga 
insatser och åtgärder som är tillgängliga. Klienternas sociala problem sammanvävs 
med de problemkonstruktioner som välfärdsorganisationer tillhandahåller. 
Socialarbetaren som personal i dessa välfärdsorganisationer har som uppgift att 
kategorisera klientproblem. Klienternas problem anpassas och möjligheterna till 
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framtida hjälp och stöd bestäms i det institutionella sammanhanget (Järvinen & Mik-
Meyer, 2003). 

Sammanfattningsvis kan de teoretiska utgångspunkterna summeras enligt följande: 
Arbetet med familjer med komplexa behov sker inom socialtjänstens olika områden 
som har olika riktlinjer och mål för sina specifika områden. Oavsett om 
socialarbetare kallar de personer de arbetar med för kunder, brukare, klienter eller 
ärenden (McLaughlin, 2009), måste individer och familjer först sorteras och sedan 
kategoriseras för att anpassas efter vad organisationen kan göra för dem.  

De teoretiska begreppen sortering, standardisering och kategorisering ger en 
förståelse för hur individer blir klienter i socialt arbete. Klientifieringsprocessen visar 
även att fokus är på individen när hjälp och stöd tilldelas. Varken de institutionella 
eller professionella ramarna ger något stöd i att det är familjen som enhet som kan 
vara i behov av hjälp för de komplexa behov som uppträder (Lundqvist, 2007; 
Johansson, 2009, Bäck-Wiklund, 2001). Detta är något som är en följd av det svenska 
välfärdssystemets uppbyggnad och tonvikt på individen som visas under föregående 
kapitel. Även om socialarbetare inte tänker på familjen som primär klient konstruerar 
de även en klientfamilj kring individen under klientifieringsprocessen. 

Komplexitetsteorin bidrar till förståelsen av socialarbetarens hantering av 
komplexitet i mötet med klienten som kan vara en individ eller en familj. De 
teoretiska utgångspunkterna och begreppen som beskrevs ovan är användbara för 
att analysera och diskutera resultaten i mina studier av hur socialarbetare inom olika 
sektorer förhåller sig både till familjen som servicemottagare, och till den 
familjerelaterade komplexiteten som uppstår. 



 

29 

4. Metod 

Det empiriska materialet till de studier som ingår i avhandlingen samlades 
huvudsakligen in under 2012 för att kompletteras under hösten 2015. I detta kapitel 
beskriver och förklarar jag vilka val och överväganden jag har gjort vad gäller design 
och tillvägagångssätt vid genomförandet av detta forskningsarbete. Först kommer 
avhandlingsprojektets bakgrund i ett forskningsrådsfinansierat forskningsprojekt att 
beskrivas, följt av en genomgång av studiens urval och valet av 
datainsamlingsmetoder. I efterföljande avsnitt beskrivs de fyra artiklarnas empiriska 
material, samt hur materialet har analyserats. Avslutningsvis presenteras etiska 
överväganden och en metoddiskussion. 

4.1 Bakgrund till avhandlingsprojektet 
Mitt intresse i socialarbetares hantering av familjer och familjekomplexitet väcktes 
under tiden jag arbetade som socialarbetare i socialtjänsten, där jag mötte en 
mångfald av familjer med varierande behov och problem. Därför såg jag det som ett 
fantastiskt tillfälle att öka min kunskap på området när jag i december 2011 blev 
antagen som doktorand och fick möjlighet att forska på området. Jag har dock inte 
velat lämna det praktiska sociala arbetet bakom mig, och har därför under min 
doktorandtid valt att forska på halvtid för att kunna fortsätta med praktiskt socialt 
arbete på den andra halvtiden. Under forskningsprocessen har hela tiden nya 
infallsvinklar och kunskap tillkommit. En del har prövats och lämnats efter vägen, 
medan annat har kommit att spela mer avgörande roll i denna avhandling. 
Tyngdpunkten i avhandlingen är att få kunskap utifrån socialarbetarnas perspektiv, 
och om deras förståelse av familj och familjerelaterad komplexitet. 

Avhandlingen är en del av projektet “Socialt arbete med familjer med komplexa behov – om 
familjen som bas för insatser i svensk socialtjänst” (Social work with families with complex 
needs - on family orientation in Swedish social services). Projektet finansierades av 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS dnr 2010–0198). Min 
involvering i projektet började när jag blev anställd som doktorand. Projektledaren 
professor Lennart Nygren, och docent Evelyn Khoo hade skrivit fram 
forskningsansökan. Dessa två bildade tillsammans med mig en projektgrupp och de 
har också varit mina handledare under mitt avhandlingsskrivande. 

Att bli del av ett forskningsprojekt efter att projektet har formulerats kan ha både 
för- och nackdelar. De som redan har arbetat tillsammans och formulerat projektet 
har oftast etablerade arbetsrelationer och utvecklade arbetsmetoder. Detta kan skapa 
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speciella arbetsförhållanden och förväntningar för nybörjaren – doktoranden – som 
får anpassa sig till att det finns en bestämd ram kring projektet. När jag började i 
projektet var det övergripande syftet och de preliminära forskningsfrågorna 
formulerade i generella drag, och jag fick vara med och påverka detaljutformningen.  

Att gå in i ett redan förutbestämt projekt kan göra det svårt för doktoranden att visa 
självständighet eftersom artiklar som produceras inom projekt ofta författas 
tillsammans med forskningsledare och handledare. Jag upplevde dock detta främst 
som en fördel eftersom jag fick arbeta nära experter som redan är kända inom sina 
forskningsområden. Genom att arbeta nära dessa inspirerande personer lärde jag 
mig mer om att genomföra kvalitativ forskning, och fick på samma gång möjlighet 
att bredda min kunskap om forskning om socialt arbete med familjer. Dessutom har 
samförfattandet av artiklarna gett mig ytterligare förståelse och kunskap om den 
vetenskapliga processen som skulle vara svår att erhålla om jag hade arbetat på egen 
hand. 

Förutom att vara förste författare till tre av de artiklar som producerats inom 
projektet kan mina bidrag till projektet sammanfattas som: 

Urval av undersökningskommuner: Det ingår data från sex kommuner i 
undersökningsurvalet. Dessa kommuner valde jag tillsammans med mina 
handledare, från en databas där kommunerna var organiserade efter storlek och hur 
socialtjänsten i kommunen var organiserad. 

Formulering av intervjufrågor samt insamling av datamaterial: Två av artiklarna som ingår i 
avhandlingen är baserade på telefonintervjuer, en är baserad på 
fokusgruppsintervjuer, och en på vinjettbaserade fokusgruppsintervjuer. Jag har 
medverkat i utformning, planering och genomförande av all datainsamling. Samtliga 
individuella telefonintervjuer, samt transkriberingar av dessa, genomfördes av mig 
under våren 2012. Resultaten från telefonintervjuerna presenteras i artikel I och IV. 

Under april-maj 2012 genomfördes fem fokusgruppsintervjuer i en större kommun, 
en i vardera av de fem servicesektorer som utgör merparten av socialtjänstens 
verksamhet. Fokusgrupperna genomfördes av Evelyn Khoo och mig, där jag 
modererade fokusgruppsintervjuerna. Även data från fokusgruppsintervjuerna 
transkriberades av mig i nära anslutning till genomförandet. Resultatet från dessa 
fem sektorsvisa fokusgruppsintervjuer presenteras i artikel II. 

Mellan våren 2012 och hösten 2015 genomfördes fokusgruppsintervjuer i tre 
kommuner där en konstruerad och tidigare utprovad vinjett användes som 
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utgångspunkt. Två av vinjettstudierna genomfördes av mig och Evelyn Khoo, och 
den tredje enbart av Evelyn. Resultaten från dessa vinjettbaserade fokusgrupper 
presenteras i artikel III. 

Analyser: Analyserna av de individuella intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna 
genomfördes som ett teamarbete. För att generera analyser till framväxande 
artikelmanus träffades alla tre forskare flera gånger för att granska och diskutera 
resultat, kodning, kategoriseringar och utfall av analyserna. 

Jag har drivit fram och haft huvudansvar i skrivandet av samtliga artiklar som har 
producerats inom ramen för denna avhandling. I och med detta har jag haft en stor 
frihet i att forma artiklarna med avseende på design, innehåll och analytiska delar. 
Mina handledare och tillika medförfattare har varit till stor stöttning under hela 
avhandlingsprocessen, där de successivt har överlämnat mer ansvar till mig under 
avhandlingens gång. 

Vid skrivandet av artiklarna har vi följt de etiska riktlinjerna för den internationella 
kommittén för medicinska tidskriftsredaktörer (ICMJE), för att fastställa 
medförfattarskap och författarordning. På så sätt har det skapats tydlighet kring 
författarskap och andra aspekter kring författaransvar inför publicering av artiklarna. 

Tabell 1. Författarskap i artiklarna I–IV i avhandlingen. 

Forskare Planering Datainsamling Analysarbete Medförfattarskap 

Evelyn 
Khoo 

Artikel 
 I-IV 

Artikel 
II, III 

Omfattande  
medverkan  
artikel I-IV 

Medförfattare 
artikel 
I-III; 
Försteförfattare 
artikel IV 
 

Lennart 
Nygren 

Artikel 
I-IV 

 Medverkan 
artikel I-IV 

Medförfattare 
artikel 
I-IV 
 

Ahmet 
Gümüscü 

Artikel 
I-IV 

Artikel 
I-IV 

Huvudansvar 
för artikel 
I-IV 
Transkribering 
artikel I-IV 

Försteförfattare 
artikel 
I-III;  
Medförfattare 
artikel IV 
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4.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen i denna avhandling utgår från en kvalitativ ansats. Kvalitativa 
ansatser lämpar sig bäst när fokus ligger på att utforska och förstå sociala eller 
mänskliga problem genom den betydelse de tillskrivs av individer eller grupper 
(Creswell, 2013). Den kunskapsteoretiska ståndpunkten inom kvalitativ forskning är 
tolkningsinriktad, vilket innebär att stor vikt läggs på förståelsen av den sociala 
verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar den. Fokus ligger på de 
kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 
vetande och handlande. På så sätt skapas en uppfattning om människors 
erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Användandet av kvalitativ intervju- och analysmetod har möjliggjort för mig att 
upptäcka och förstå hur socialarbetare pratar om, förstår och uttrycker sig kring 
familjebegreppet och komplexiteten i att arbeta kring familjer, speciellt familjer med 
komplexa behov i socialtjänsten. Studiernas utgångspunkt var att ta reda på 
socialarbetarnas egna beskrivningar av sin sociala verklighet, för att jag sedan skulle 
kunna tolka och återberätta dessa (jfr Creswell, 2013). 

Utifrån detta har en multipel fallstudie med kvalitativ design formulerats (Stake, 
2006). Fallstudiemetoden möjliggör att studera till exempel ett program, en process, 
individer eller organisationer djupgående. Fallstudier lämpar sig särskilt väl när 
forskaren vill få djupare förståelse för sådana fenomen, skaffa sig kunskap om ett 
visst sammanhang, eller för att utveckla nya teorier. Då denna avhandling syftar till 
att öka kunskap om socialarbetares beskrivningar av komplexiteten i att bemöta 
familjer med komplexa behov och att få djupare förståelse för socialarbetarnas idéer, 
tankar och handlingar, passar fallstudiemetoden utmärkt för att forska om 
gemensamma problem, genom olika fall. 

Fallstudier innebär att studera särskilda fall. Fallet behöver alltså vara en tämligen 
fristående enhet med tydlig avgränsning (Stake, 2006). Det som är avgörande är att 
fallet har en utmärkande identitet som möjliggör att det kan studeras i sitt 
sammanhang. Jag har valt att fokusera på sex kommuner där varje 
socialtjänstorganisation representerar ett eget fall. Vidare har fem av socialtjänstens 
behovsområden varit i fokus (nämligen äldreomsorgen, omsorgen om psykiskt och 
fysiskt funktionshindrade, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, samt 
ekonomiskt bistånd). Att visa likheter och skillnader mellan dessa sektorer är viktigt 
eftersom det ger en fingervisning om hur familjer problematiseras och processas 
inom socialtjänsten, och hur detta villkoras dels av strukturella variationer mellan 



 

33 

olika socialtjänstsektorer, dels av varierande komplexitet hos olika brukar- och 
klientkategorier. 

4.3 Urval av kommuner och informanter 
Målgruppen för avhandlingens olika delstudier är socialtjänstanställda socialarbetare, 
och i första hand sådana som utreder och har mandat att besluta om insatser. Ett 
medvetet urval gjordes med denna inriktning, vilket var en strategi som var 
inspirerad av klusterurval (Bryman, 2011). Klusterurval möjliggjorde att välja ut ett 
urval av socialarbetare i flera steg som bidrog till att maximera variation och 
involvera tillräcklig antal deltagare i undersökningen. 

Urvalet gjordes i flera steg. Första steget var att välja kommuner för datainsamlingen. 
Till en början valdes fyra kommuner ut. De var geografiskt spridda i Sverige, och 
hade olika invånarantal. Två av dem var större (90 000+ invånare) och två var mindre 
(10 000–20 000 invånare). Senare inkluderades ytterligare två kommuner i 
avhandlingen, varav en mindre (ca 10 000 invånare) och en mellanstor kommun (ca 
70 000 invånare). Dessa två kommuner valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då de 
låg på ett rimligt geografiskt avstånd från Umeå universitet. Dessa kommuner 
inkluderades enbart för att ge ett större och bredare datamaterial till vinjettstudien 
(artikel III), som handlar om hantering av komplexitet inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Samtliga sex kommuner valdes från en databas om svensk 
socialtjänst som Lundgren med flera har upprättat (Lundgren m.fl., 2009). 
Databasen innehöll information om socialtjänsten från samtliga 290 svenska 
kommuner. Databasen var vidare ordnad efter kommunstorlek. Valet av dessa sex 
kommuner gjorde det möjligt att samla in data från varierat antal socialarbetare för 
att maximera variationen, och därigenom få bredare och mer informationsrika data. 

Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut socialarbetare som skulle involveras i 
studien som informanter. Istället för att direkt vända sig till socialsekreterarna 
kontaktades varje kommuns socialdirektör via telefon, för att fråga om deltagande. 
Socialdirektörerna kunde därmed möjliggöra för socialarbetarna att avsätta den tid 
som krävdes för intervjuerna. Socialdirektörerna försåg mig med listor innehållande 
namn och kontaktuppgifter till de socialarbetare som arbetade inom respektive 
kommun. Listorna innehöll även information om inom vilka servicesektorer dessa 
socialarbetare var verksamma. För att uppnå variation i datamaterialet valdes 
intervjupersonerna ut från fem av socialtjänstens servicesektorer (förkortningar som 
används i avhandlingen anges inom parentes): Äldreomsorg (ÄO), 
Funktionshinderomsorgen (LSS), Missbruksvården (MIS), Den sociala barn- och 
ungdomsvården (B&U), och Ekonomiskt bistånd (EB). 
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Studiens tillvägagångsätt vid insamling av data var telefonintervjuer, 
fokusgruppsintervjuer och ytterligare fokusgrupper där en vinjett användes för att 
åstadkomma en önskvärd inriktning på gruppens diskussioner (Bilaga III). För 
genomförande av telefonintervjuerna valdes femton socialarbetare från var och en 
av de fyra kommunerna. Utifrån de angivna listorna kontaktades dessa socialarbetare 
personligen via telefon och gavs mer information om forskningen. Ytterligare 
information skickades via e-post till varje socialarbetare. De som samtyckte till att 
delta i studien gavs förslag på tider för intervjuer. Den ursprungliga avsikten var att 
intervjua femton socialarbetare i varje kommun, varav tre inom varje 
socialtjänstsektor, men det visade sig att inom de mindre kommunerna inte fanns 
lika många socialarbetare som arbetade med vissa sektorspecifika frågor. Detta 
kompenserades med att intervjua några fler socialarbetare i en av de större 
kommunerna vilket resulterade i totalt sextio socialarbetare intervjuades. 
Socialarbetarna hade professionellt ansvar för de flesta typer av behov som 
förekommer hos socialtjänstens klienter. Resultat som baseras på telefonintervjuerna 
presenteras i artikel I och IV. 

I en av de stora kommunerna gjordes även kompletterande fokusgrupper inom alla 
de fem nämnda servicesektorerna. Urvalet av informanter som deltog i 
fokusgruppsstudien gjordes som tidigare nämnts utifrån ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011) och valdes från listan som socialdirektören tillhandahöll. I 
fokusgruppsstudien deltog fem till sex informanter från varje servicesektor, totalt 
tjugoåtta socialarbetare. Resultaten från fokusgruppsstudien presenteras i artikel II. 
Genom att välja informanter från olika servicesektorer kunde information erhållas 
om hur socialarbetare från olika servicesektorer pratar om och definierar familjen 
samt hur de pratar om komplexiteten i arbetet med familjer de möter, särskilt familjer 
med komplexa behov. Data från de olika servicesektorerna gav en samlad bild av 
socialtjänstens verksamhetsområden och deras kontakt med familjer. Dessutom 
kunde denna information ge jämförbara mönster mellan dessa servicesektorer. 

Inom tre av kommunerna genomfördes dessutom vinjettstudien. Informanterna 
bestod av fjorton socialarbetare som arbetade inom servicesektorn barn och unga. 
Nedan följer en detaljerad tabell som visar de informanter som deltog i studiens olika 
skeden. I tabellen har kommunerna namngetts med stor kommun (SK) och liten 
kommun (LK).  
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Tabell 2. Översikt över informanter som deltog i studien. 
 
SK1-3 stora kommuner, LK1-3 små kommuner. 
ÄO=äldreomsorg, LSS=funktionshinderomsorg, B&U= social barn- och ungdomsvård, 
MIS=missbruksvård, EB=ekonomiskt bistånd 
 

 
Informanter som deltog under datainsamlingens olika faser 
 
Data Antal 

informanter 
n totalt Resultat i 

artikel 
Telefonintervjuer SK1 

LK1 
SK2 
LK2 

16 
16 
14 
14 
 

 
 
 
 
60 

 
 
I, IV 

Fokusgrupper SK1 ÄO 
SK1 LSS 
SK1B&U  
SK1 MIS 
SK1 EB 
 

6 
6 
6 
5 
5 

 
 
 
 
 
28 

 
 
II 

Vinjettstudien SK1 
LK3 
SK3 

6 
3 
5 
 

 
 
 
14 

 
III 

 

4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Mitt val att använda tre olika datainsamlingsmetoder grundar sig i att jag 
eftersträvade en omfattande och fördjupad förståelse av familjekomplexitet i socialt 
arbete, som i sig är komplext och mångfacetterat. I nedanstående avsnitt presenteras 
hur jag tillämpat de olika metoderna, samt reflektioner kring metodernas främsta 
styrkor och svagheter. 

4.4.1 Telefonintervjuer (artikel I och IV) 
Telefonintervjuerna användes för att försöka att förstå socialsekreterarnas tankar 
och idéer om familj, komplexitet och socialt arbete utifrån deras egna beskrivningar 
(Bilaga II). Insamling av data via telefonintervjuer gjorde det möjligt att samla data 
från geografiskt utspridda områden effektivare än traditionella intervjuer där 
informanten och intervjuaren träffas på en angiven plats (Thomas & Purdon, 1994). 
Att genomföra intervjuer på plats med var och en av de sextio socialarbetare som 
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ingick i studien skulle innebära en hel del planering. För min del skulle det även 
innebära en stor mängd av resor, och ta enorm tid i anspråk. Genom 
telefonintervjuer reducerades tidsåtgången, vilket är en värdefull aspekt för en 
doktorand som har en bestämd tid att skriva avhandlingen inom. Telefonintervjuer 
underlättade även vid de tillfällen socialarbetarna fick förhinder att delta under den 
förutbestämda tiden, och därför behövde ändra tid. På så sätt blev telefonintervjuer 
som helhet mer effektivt än platsintervjuer för att samla in data. 

Telefonintervjuer i denna studie följde ett halvstrukturerat format, med hjälp av en 
intervjumall som utvecklats för att användas likartat i varje intervju (Thomas & 
Purdon, 1994; Mertens Oishi & Frey, 1995; Lavrakas, 2007; Holt, 2010). 
Intervjuguiden innehöll övergripande teman med frågor som ställdes till alla 
informanter för att samla in bakgrundsinformation om informanten, och dennes 
tankar om familjedefinition, gränsdragningar och insatser. I slutet av varje intervju 
ombads socialarbetarna att ge ett exempel på ett ärende som involverat en familj 
med komplexa behov. Ett varierande antal följdfrågor ställdes till olika socialarbetare 
både för att komplettera de svar som de gett och för att följa upp intressanta aspekter 
och få mer information om deras tankar och arbetssätt. 

Telefonintervjuer lämpar sig mindre bra för längre intervjuer då det kan kännas 
jobbigt och koncentrationskrävande att inte se den man blir intervjuad av. Dessutom 
kan svar på öppna frågor tendera att bli kortare och hela intervjuproceduren tenderar 
att avslutas snabbare än vid intervjuer ansikte mot ansikte (Thomas & Purdon, 1994). 
Telefonintervjuer kräver även att utrustningen fungerar bra samt att deltagaren sitter 
i en lugn miljö då utrustningen eller den omgivande miljön kan vara störande. Det 
finns också risk för föga genomtänkta svar. Innan varje intervju kontaktades därför 
varje socialarbetare och informerades om vikten av att sitta i en lugn och ostörd 
miljö. Vidare gavs en tidsram på cirka 40 minuter för att säkerställa att informanterna 
kunde sätta av den tiden och sitta där de kunde prata ostört. Ytterligare information 
skickades via e-post. De flesta intervjuer som genomfördes tog 30–40 minuter i 
anspråk, vissa enstaka intervjuer tog cirka 20 minuter och någon tog upp emot 65 
minuter att genomföra. För att minimera risken med störningar på grund av 
utrustningen testades den innan varje telefonintervju påbörjades. Därigenom 
säkerställdes utrustningens funktionalitet. 

Av de 60 socialarbetare som intervjuades arbetade 12 inom äldreomsorgen, 12 inom 
funktionshinderomsorgen, 11 inom missbruksvården, 13 inom den sociala 
barnavården, och 12 med ekonomiskt bistånd. Män var underrepresenterade; 55 av 
60 intervjuade var kvinnor. Informanternas ålder varierade mellan 25 och 66 år, och 
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genomsnittsåldern landade på 45 år. Majoriteten intervjuade var mellan 35–55 år 
gamla. Av en tillfällighet råkade åtta av intervjupersonerna vara yngre än 35 och lika 
många vara äldre än 55 år. Arbetslivserfarenheten bland informanterna varierade 
kraftigt, från några få månader till 36 år, med i genomsnitt 9 års erfarenhet. Likaså 
varierade utbildningsbakgrunden, även om det var en mindre variation; 47 av 
informanterna hade socionomutbildning med olika inriktningar, medan resten hade 
tio olika utbildningsbakgrunder inom till exempel beteendevetenskap, 
personalvetenskap, arbetslivsvetenskap, och statsvetenskap, eller att de var alkohol- 
och drogterapeut och arbetsterapeut. Några hade också enbart gått enstaka kurser 
på universitetsnivå. 

4.4.2 Fokusgrupper (artikel II) 
I en kommun kompletterades de individuella telefonintervjuerna med fem 
fokusgruppintervjuer, som täckte de fem olika servicesektorerna inom socialtjänsten. 

Fokusgruppsintervjuer har använts som en effektiv metod för datainsamling i olika 
studier och områden såsom psykiatri (Onya & Flisher, 2004), feministisk forskning 
(Wilkinson, 1998), forskning inom sexuell hälsa (Frith, 2000), omvårdnad 
(Robinson, 1999), sociologi (Kitzinger, 1994) och socialt arbete (Linhorst, 2002). 
Fokusgruppsintervjuer är väl lämpade för explorativa studier i ett nytt fält, eftersom 
gruppinteraktionen kan göra det enklare att uttrycka åsikter genom att de blir en del 
i en gruppdiskussion. Den kollektiva interaktionen kan därmed ge mer spontana, 
uttrycksfulla och känslomässiga uppfattningar än den enskilda intervjun (Wilkinson, 
1998; Onya & Flisher, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Fokusgruppsintervjuer syftar till att undersöka hur individer som gruppmedlemmar 
besvarar och diskuterar ett problem som är definierat av forskaren. Genom 
fokusgrupper kan forskaren få en rik samling av observationer och djupgående svar 
på en fråga, samtidigt som många olika tankar och åsikter kommer fram. 
Gruppdiskussionen kan visa hur samspelet i en grupp fungerar där forskaren får 
möjlighet att kunna observera hur deltagarna reagerar på varandras åsikter genom 
att ifrågasätta, kommentera, komplettera, berika genom att lägga till sina egna 
synpunkter i gruppdiskussionen. Deltagarnas samspel och meningsskiljaktigheter 
kan avslöja information som inte kan erhållas genom en individuell intervju, till 
exempel genom att ge insikt om hur gruppen tänker kring ett problem, om 
mångfalden av idéer och om de inkonsekvenser och variationer som finns i en viss 
grupp (Onya & Flisher 2004). 
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Gruppens homogenitet kan vara viktig i en fokusgrupp; gruppen ska då bestå av 
personer som har något gemensamt (t.ex. ålder, yrke, kön eller sexuell läggning) 
eftersom deltagarna känner sig mer bekväma och pratar mer öppet när de delar ett 
gemensamt sammanhang (Frith, 2000). I fokusgrupperna eftersträvades 
homogenitet genom att rekrytera individer som arbetade inom samma yrke och 
arbetsområde i fokus. Att deltagarna dessutom var bekanta med varandra bidrog till 
att de kunde prata friare eftersom de kunde förstå sammanhanget. 

Rekrytering av informanter till fokusgruppsintervjuerna i denna avhandling 
genomfördes i en av de tidigare utvalda större kommunerna. Varje enskild 
socialarbetare kontaktades via telefon för förfrågan om deltagande och genomgång 
av information. De som accepterade deltagande fick ytterligare information via mail. 
Fokusgrupperna inleddes med information och bakgrundsfrågor om deltagarna, 
sedan behandlades frågor om familj som begrepp, att arbeta med familj, arbete med 
familjer med komplexa behov och hantering av komplexitet i samband med detta 
arbete. Deltagarna fick stort utrymme att fritt diskutera kring frågor utan att styras 
alltför mycket för att hitta det som de själva upplevde var viktigt och intressant att 
diskutera. Stundvis gjordes även ingripanden för att hålla deltagarna inom ämnet, 
eller för att lyfta fram och följa upp intressanta aspekter. Varje fokusgrupp tog cirka 
2–2,5 timmar i anspråk att genomföra. Fokusgruppsintervjuerna avslutades med en 
kort summering, och frågan om deltagarna ville tillägga något. 

Gruppens storlek kan påverka deltagarnas engagemang i diskussionen. Alltför små 
fokusgrupper blir känsliga för att någon eller ett par av deltagarna uteblir och att 
gruppdynamiken därmed försvåras. I större grupper kan deltagarnas engagemang bli 
för lågt. Sex till tio deltagare brukar vara den vanligaste gruppstorleken (Bryman, 
2011). I fokusgrupperna till denna avhandling ingick sammanlagt tjugoåtta 
socialarbetare, varav tjugosju kvinnor och en man. Fördelningen av 
fokusgruppsdeltagare mellan olika servicesektorerna var sex från ÄO, sex från LSS, 
fem från MIS, sex från B&U, och fem från EB.  

Informanternas arbetslivserfarenhet som socialarbetare varierade från att ha arbetat 
några få månader till trettiofyra år. De flesta hade hunnit jobba ett flertal år både 
inom sitt nuvarande och inom andra serviceområden. Samtliga informanter, förutom 
två, hade studerat socialt arbete vid ett universitet. Av de två som inte gjort det, hade 
den ena studerat ekonomi, medan den andra var utbildad undersköterska. 

Genom att använda fokusgrupper i denna studie kunde informanternas attityder, 
erfarenheter och reaktioner på frågor om definitioner av familjen och om 
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komplexiteten kring att arbeta med familjer uppmärksammas. Jämfört med 
telefonintervjuerna frambringade fokusgruppintervjuerna en mångfald av 
synpunkter till följd av gruppsammanhanget. Avsikten med att genomföra 
fokusgruppsintervjuer i denna studie var inte att få tilläggsinformation från varje 
individ, utan att få perspektiv från socialarbetare som grupp. 

4.4.3 Fokusgrupper med vinjetter (artikel III) 
Vinjetter är korta beskrivningar av personer, situationer eller händelser, med 
hänvisning till vad som anses vara viktiga faktorer i beslutsfattande och 
bedömningsprocesser. Ett antal frågor eller uttalanden brukar följa vinjetter för att 
observera reaktioner på och handlingar i sammanhanget (Alexander & Becker, 
1978). Vinjetter har använts i både kvantitativa (Glad, 2006; Križ & Skivenes, 2013) 
och kvalitativa undersökningar (Soydan, 1995; Östberg m.fl., 2000). Att använda 
vinjetter som datainsamlingsmetod inom socialt arbete förefaller vara vanligt 
speciellt inom forskningsområdet socialt arbete med familjer (Soydan, 1995; 
Forrester m.fl., 2008; Križ & Skivenes, 2013; Haugen & Klörudóttir, 2015; Walsh 
m.fl., 2018). 

Fokusgrupper med vinjetter som metod är fördelaktigt utifrån flera aspekter. 
Vinjetter kan vara ett effektivt verktyg när komplexa eller vaga problem undersöks. 
Dessa problem kan ofta vara svåra att få svar på. Genom vinjettmetoden kan 
forskaren effektivt få information om värderingar, attityder, normer, och tankar. 
Diskussion kring ett hypotetiskt scenario är mindre "hotande" än att direkt fråga om 
erfarenheter eller åsikter (Barter & Renold, 1999). Dessutom tillåter vinjettmetoden 
deltagarna att ha makt över situationen, då de själva kan bestämma hur djupt de vill 
diskutera situationen i vinjetten eller hur mycket de ska avslöja sina åsikter och tankar 
(Stravakou & Lozgka, 2018). Vinjetter har också fördelen att de är flexibla, eftersom 
de ger forskaren möjlighet att anpassa dem till sina specifika forskningsändamål. 
Vinjetter är möjliga att använda tillsammans med olika metoder, såväl individuellt 
som i en fokusgrupp. I denna studie användes vinjetter tillsammans med 
fokusgrupper. 

Det faktum att informanter känner varandra kan ha ytterligare fördelar när 
fokusgruppen får en vinjett att föra sin diskussion utifrån. Det fall som illustreras i 
vinjetten bidrar till att kolleger kan relatera till varandras kommentarer och till 
faktiska fall eller händelser i sitt gemensamma dagliga arbete. 

Det finns också ett flertal nackdelar med vinjettstudier. Den viktigaste nackdelen är 
att informanterna ofta är medvetna om att händelserna och personerna inte är 
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verkliga. Därigenom får de en distans till vinjetterna, varför svar på vinjetter inte 
alltid ger en bild av hur informanter skulle agera i en verklig situation (Kullberg & 
Brunnberg, 2007). Därför kan beslut och bedömningar av situationer som 
socialarbetarna möter i vinjetten skilja sig från de bedömningar och beslut de tar i 
sitt vardagliga arbete. Tänker forskaren även göra teoretiska generaliseringar från 
vinjettsvaren, måste denne överväga på vilket sätt informanternas utsagor påverkas 
av att de inte tar ställning till verkliga fall. 

Under denna studie användes vinjetter för att analysera hur socialarbetare som 
arbetar med barn, unga och familjer definierar och arbetar med familjer med 
komplexa behov och riktar sina insatser utifrån ett hypotetiskt fall som är realistiskt. 
Eftersom alla informanter som deltog var socialarbetare som arbetar inom den 
sociala barn- och ungdomsvården, kunde de relatera till situationen som beskrevs, 
och diskutera situationen utifrån egna erfarenheter och upplevelser. 

Vinjetterna i denna studie genomfördes med socialarbetare som jobbar med 
serviceområdet barn och unga i tre kommuner; två större kommuner samt en liten 
kommun. Totalt deltog fjorton socialarbetare, varav fem respektive sex 
socialarbetare från de större kommunerna, och tre socialarbetare från den mindre 
kommunen. Alla informanter förutom en var kvinnor, och alla hade 
socionomexamen. Yrkeserfarenheten från socialt arbete bland deltagarna varierade 
från cirka ett år upp till cirka tjugofem år. 

Innan vinjetterna presenterades inleddes fokusgruppen med bakgrundsfrågor om 
deltagarna. Sedan behandlades frågor om familj som begrepp, och att arbeta med 
familjer med komplexa behov. Efter denna inledande diskussion presenterades 
vinjetten. Vinjetten var indelad i tre steg, där varje steg presenterade en ny situation 
om en tjej, Maria, där både hon och hennes familj var föremål för insatser från 
socialtjänsten. Vid varje etapp gavs en kortfattad text med information till deltagarna, 
för att illustrera förståelse för scenariot som konstruerats, men också för att 
provocera socialarbetarna att "fylla i" detaljer. Under vinjettstudien gavs deltagarna 
också en rad öppna frågor om scenariot, om hur de skulle agera, och hur de trodde 
sig agera om de utmanades med en sådan situation i sin praktik. Diskussionerna 
spelades in för att sedan transkriberas i nära anslutning till genomförandet. Nedan 
följer en kort sammanfattning av vinjetten. Vinjetten som helhet bifogas som bilaga 
(Bilaga III). 
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Sammanfattning av vinjetten: 

Situation 1 

Maria är en gravid 14-årig tjej (kort relation med 16-årig kille som är pappan). Maria bor med 
sina föräldrar och har en dålig relation med sina med mor- och farföräldrar. Maria kontaktar en 
skolkurator och säger att både hon och hennes mamma är rädda för hennes far. När Marias far 
är arg kan han bli våldsam. Skolkuratorn kontaktar er (socialarbetare). 

Situation 2 

Maria är nu 16 år gammal. Hon har hoppat av skolan. Maria har stora problem med att ta hand 
om sin dotter (Moa), och har kommit överens om dotterns placering i fosterhem. Våldet i hemmet 
har eskalerat, och Maria kan inte längre bo hemma. 

Situation 3 

Maria är nu 18 år gammal, arbetar och är känslomässigt stabil. Hon vill återta vårdnaden om 
sin dotter, Moa. Barnet har bytt familjehem några gånger, och Maria tror att hon skulle kunna ge 
Moa mer stabilitet än den hon har upplevt i familjehemmen. 

4.5 Analys och bearbetning av data 
I genomförande och analys av studierna som denna avhandling är baserad på, har 
utgångspunkten varit ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt (Creswell, 2009). Ett 
sådant angreppssätt utgår från att individer söker förståelse i den värld de lever i. 
Forskaren försöker lita på deltagarnas åsikter om det studerade fenomenet, och 
eftersom det är de subjektiva berättelserna som är intressanta är det bättre ju mer 
öppna de frågor som ställs är. Under intervjuerna frågades socialarbetarna om hur 
de arbetade kring familjer och bads att beskriva de situationer de upplevde var 
komplexa. Socialarbetarnas beskrivningar och svar kanske inte alltid visade på hur 
de faktiskt arbetade utan hur de skulle ha gjort eller hur de tänker att de skulle ha 
gjort i en liknande situation. Jag som forskare utgår från att dessa beskrivningar när 
jag tolkar och analyserar socialarbetarnas arbete med familjer med komplexa behov 
och beskrivningar av komplexitet. 

Analysen av insamlade data startade i nära anslutning till genomförandet av 
intervjuerna med att ordagrant transkribera dem. All text lästes flera gånger för att 
få en känsla och helhetsbild av det som sagts i intervjuerna. Sedan importerades all 
textdata från intervjuerna till programvaran NVivo10 för bearbetning. 
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Programvaran bidrog till att organisera texterna mer effektivt genom att möjliggöra 
sortering och kategorisering i olika analytiska delar, så att mängden text blev mer 
hanterbar (Bazeley & Jackson, 2013). 

För vidare databearbetning och analys genomfördes kvalitativ innehållsanalys som 
metod, där fokus är att tolka innebörden av innehållet i textdata (Graneheim & 
Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngäs, 2008). Analysmetoden kan 
vara deduktiv, vilket innebär att analysen genomförs utifrån ett kodningsschema eller 
en mall som är baserad på en teori eller modell. Analysen kan även ske induktivt 
vilket innebär att teorier utvecklas i efterhand.  

I analysen av textmaterialet som ligger till grund för denna avhandling, har jag utgått 
från en induktiv process som innebär att fokus ligger på att tolka intervjupersonernas 
beskrivningar, dvs. att dessa bildar underlag för att se olika mönster i 
intervjupersonernas meningsskapande. 

Under analysprocessen identifierades meningsbärande enheter, vilka kodades och 
kategoriserades, för att slutligen bilda teman (Graneheim & Lundman, 2004). 
Meningsbärande enheter är de delar i textmaterialet som innehåller viktig 
information och är relevanta utifrån studiens frågeställningar. Dessa enheter 
kondenserades, alltså kortades ner, för att bli mer hanterliga utan att viktig 
information förlorades. Varje kondenserad del kodades genom öppen kodning, där 
data beskrivs med ord eller fraser som återspeglar innehållet i texten. Koder som 
hade liknande innehåll placerades under samma kategori. Dessa kategorier slutligen 
bildade ett tema som kunde beskriva alla kategorier. Tema är den övergripande 
tolkande delen som är överordnat kategorier. 

Artiklarna I och IV är baserade på de individuella telefonintervjuerna. När citat har 
använts i dessa artiklar, har citaten markerats med ett nummer för varje enskild 
intervju, samt sektorstillhörighet. Artiklarna II och III är baserade på fokusgrupper. 
I analysen av dessa artiklar har det varit viktigt att synliggöra de tankar 
socialarbetarna hade som grupp, och inte enbart deras individuella tankar och 
förståelse. Därför har de citat som redovisas markerats med sektorstillhörighet.  

Nedan följer en tabell som visar hur kodning, kategorisering och tematisering har 
genomförts i den första artikeln. Analysen i de övriga artiklarna har genomförts på 
liknande sätt. 
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Tabell 3. Exempel på meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman ur 
transkriberade telefonintervjuer. 

Tema Mekanismer för att sätta gränser kring familjen 
Kategori Lagstiftningen Hushållet Hjälp och stöd 
Koder Vårdnadshavare  De som bor 

tillsammans 
Någon som 
hjälper och 
stödjer 

Meningsbärande 
enheter 

I våra dataprogram 
så om man går in i 
barnens huvudkort 
så finns det inte ens 
en pappa registrerad 
om han inte är 
vårdnadshavaren. 
Det är ju väldigt 
konstigt. Sedan har 
man ju lite problem 
om det finns 
plastföräldrar eller 
vad det kallas, så är 
det ju ingen 
självklarhet att man 
kan få de i en 
utredning eller en 
insats …juridisk då 
blir det 
vårdnadshavare och 
barnet. Och 
metodiskt så kan det 
variera, jag tycker 
faktiskt att det är lite 
problematiskt. 

…inom äldre 
och 
handikappoms
orgen det 
begreppet 
innebär de man 
bor 
tillsammans 
med.… som 
behöver vår 
hjälp då. 
…gränsdragnin
gen blir ju de 
som bor ihop 
är ju en familj 
då… 

Det här 
biologiska är ju 
inte lika viktigt 
längre, 
närstående kan 
ju också vara en 
god vän eller 
granne, eller 
någon som 
betyder mycket 
för personen i 
fråga. Jag 
kanske har mer 
hjälp av min 
gode vän än 
vad jag har av 
mina barn för 
mina barn bor i 
en annan 
världsdel eller 
kontakten är 
sporadisk av 
andra 
orsaker… 
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4.6 Metodreflektioner 
Jag har genom den kvalitativa forskningsintervjun försökt att förstå och återge 
förståelsen av familj och familjerelaterad komplexitet från synvinklarna av de 
socialarbetare som ingick i denna studie. Vidare har jag utvecklat meningar ur deras 
beskrivningar och erfarenheter, för att på så sätt möjliggöra en redogörelse för 
undersökningspersonernas egna förståelse. Genom att intervjua socialarbetare i olika 
sektorer har jag erhållit kunskaper om de professionella och institutionella kontext 
som socialarbetare befinner sig inom, samt hur denna kontext påverkar deras 
förståelse. Detta har medfört att kunskap har producerats i samspelet mellan mig 
som intervjuaren och socialarbetarna som respondent (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Organiseringen av socialtjänsten i Sverige varierar beroende på vilken kommun som 
studeras (Bergmark & Lundström, 2005; Perlinski, 2010). Urvalet av socialarbetare i 
denna avhandling, gjordes från de sektorer som återfinns i de flesta kommuner i 
Sverige, och som har en avgörande roll i hur insatser formuleras och riktas till 
familjer. Det kan givetvis diskuteras om dessa serviceområden är jämförbara med 
tanke på att verksamheterna inom respektive område skiljer sig från varandra i en 
rad avseenden både vad gäller styrning, reglering och själva innehållet i den service 
man ger. Jag har därför valt att undersöka i första hand de socialarbetare som 
bedömer och beslutar om insatser inom socialtjänstens fem servicesektorer, dvs. 
socialarbetare som kan sägas arbeta med sortering och kategorisering av klienter i 
sitt arbete med att fördela socialtjänstens resurser. Även om jag försökte avgränsa 
urvalet till de fördefinierade områdena var socialarbetarna vid varje sektor inte en 
homogen grupp, utan individer med olika specialiseringar och uppgifter. Jag har 
dock inte försökt att analysera hur deras olika specialiseringar inom varje sektor kan 
påverka deras syn på familjer. 

De strategiska urval som gjordes i avhandlingen gav en bred spridning som innebar 
att personer med olika arbetsuppgifter som arbetar i olika servicesektorer kom att 
ingå. Denna bredd gör det sannolikt att påvisa analytiska mönster i socialtjänsten 
som helhet i mer allmänna termer. Resultaten hade också varit annorlunda, och gett 
en mer heltäckande bild av arbete med familjekomplexitet, om även de som arbetar 
praktiskt nära familjer och följer upp insatserna hade involverats. Exempel på sådana 
personer är familjepedagoger, anhörigstödjare eller konsulenter som arbetar med 
familjen i sitt vardagliga arbete. För denna avhandling har det dock varit viktigt att 
undersöka vilken syn på familjer som utredande och beslutande socialarbetare har 
då det är bland dessa som principerna för sortering och kategorisering framträder 
tydligast. Man kan med hänvisning till Hasenfeld (2010) säga att detta är de personer 
som arbetar med people processing. 



 

45 

En annan metodologisk begränsning i denna avhandling är användandet av det 
engelska språket i artiklarna. De svenska begrepp som förekommer när 
socialtjänstens verksamheter ska beskrivas kan vara problematiska att översätta till 
engelska utan att delar av deras betydelse ändras eller går förlorade. Översättningarna 
i artiklarna har skett utifrån de i den internationella litteraturen vedertagna begreppen 
för att på bästa sätt förmedla innebörden till en internationell läsekrets. 

Det är viktigt att forskarens resultat är trovärdiga och detta kräver olika procedurer 
i kvantitativa respektive kvalitativa ansatser. För att producera trovärdiga 
forskningsresultat inom kvalitativ forskning bör validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet av resultaten kunna visas på ett tillfredställande sätt (Bryman, 
2011). I avsnittet nedan kommer trovärdigheten av avhandlingen diskuteras 
närmare. 

4.6.1 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
Inom kvantitativ forskning handlar validitet och reliabilitet om forskningsresultatets 
trovärdighet och tillförlitlighet. Validitet relaterar till om forskningen verkligen mäter 
det forskaren avser att mäta, och reliabilitet till om ett resultat är tillförlitligt och kan 
reproduceras av andra forskare vid en annan tidpunkt. Eftersom kvalitativa studier 
inte kan skattas med siffror behövs det andra mått för att värdera kvaliteten (Bryman, 
2011). 

Kvalitativ reliabilitet handlar om att forskaren är konsekvent vad gäller tolkningen 
av det insamlade datamaterialet under forskningsprocessen, och noggrann i 
forskningsprocessens alla delar. En utförlig beskrivning av hela förfarandet 
förstärker reliabiliteten (Creswell, 2009). En viktig del i forskningsprocessen för att 
stärka den kvalitativa reliabiliteten är att kontrollera transkriberingarna så att de inte 
är genomförda på fel sätt eller innehåller felaktigheter. Transkriberingarna av 
intervjumaterialet som ligger till grund för denna avhandling genomfördes ordagrant 
i nära anslutning till intervjuerna. Samtliga utskrifter kontrollerades upprepade 
gånger mot ljudfilerna, för att säkerställa att det gick att följa vem som sade vad, och 
att utskrifterna i övrigt inte innehöll några felaktigheter. Efter att transkriberingen 
var genomförd, lästes texten ett flertal gånger innan kodningsprocessen kunde 
påbörjas. Under kodningsprocessen träffades jag och mina handledare vid 
upprepade tillfällen för att jämföra hur var och en hade kodat materialet. På så sätt 
kunde vi uppnå konsensus kring hur kodningen av textmaterialet skulle ske. Genom 
att tillförsäkra att vi i forskargruppen därmed använde koder som liknade varandra, 
åstadkom vi det som kallas intern reliabilitet (Bryman, 2011). Reliabilitet i forskning 
handlar även om att göra alla faser av forskningsprocessen tillgängliga, vilket inte 
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minst görs genom den utförliga metodbeskrivning som finns i detta metodkapitel 
(Bryman, 2011). 

Validitet handlar om trovärdigheten i bedömningen av resultaten, genom att 
forskaren kontrollerar och visar att de empiriska belägg och tolkningar som 
utkristalliserat sig ur det befintliga datamaterialet är rimliga (Creswell, 2009). 
Resultaten skall vara korrekta ur forskarens, deltagarens och läsarens synvinkel. Det 
är även viktigt att alla informanter förstår intervjufrågorna på samma sätt, och svarar 
på samma typer av frågor, och att forskaren säkerställer att undersökningen 
undersöker det den avser att undersöka (Creswell, 2009; Bryman, 2011). Ett sätt att 
säkerställa detta är att testa intervjufrågorna innan undersökningen genomförs. 
Innan genomförandet av intervjuerna diskuterades intervjuguiden av mig och mina 
handledare, vilket gav mig värdefull feedback. För att ytterligare testa intervjuguidens 
tillförlitlighet genomfördes tre pilotintervjuer med socialarbetare som arbetar inom 
socialtjänsten i Umeå. Detta gav värdefull kunskap om vilka frågor som var mindre 
lämpliga, samt vilka som tenderade att överlappa varandra. På så sätt kunde frågorna 
justeras senare. Resultatet av pilotintervjuerna ingår inte i denna avhandling. 

För att ytterligare öka en undersöknings trovärdighet kan resultaten återrapporteras 
till de personer som har deltagit i studien för att bekräfta att forskaren uppfattat 
deras verklighet på rätt sätt (Creswell, 2009; Bryman, 2011). Under intervjuprocessen 
har jag försökt vara så öppen som möjligt kring undersökningens syfte, och gett 
utförlig information om det bakomliggande forskningsprojektet. I slutet av varje 
intervju sammanfattades vad som sagts, för att ge samtliga informanter möjlighet att 
bekräfta att de har uppfattats korrekt. Informanterna har även fått komma med 
synpunkter på frågorna, och om de upplevde om något borde förtydligas eller 
ändras. Denna procedur innebar att intervjufrågorna kunde finjusteras ytterligare 
inför varje intervjutillfälle, för att få fram så adekvat information som möjligt. 
Deltagande socialarbetare har också fått tillgång till de artiklar som producerats inom 
ramen för studien. 

Trovärdighet handlar även om att använda olika informationskällor och ge 
uttömmande beskrivningar av forskningsprocessen (Creswell, 2009). Data 
insamlades från flera socialarbetare inom fem olika serviceområden (triangulering av 
olika källor), med olika datainsamlingstekniker (metodtriangulering), och analyser 
gjordes av mina handledare och mig (analystriangulering). Forskargruppen, det vill 
säga jag och mina handledare, träffades tillsammans flera gånger för att diskutera 
analys och tolkning av resultaten. Det visade sig att vi oftast landade i likartade 
kodningar och att vi åstadkom en analytisk triangulering. Att beskriva motsatta 
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åsikter och synpunkter som kommer fram (Creswell, 2009) är en ytterligare procedur 
för att öka trovärdigheten. I analysen har jag försökt att hålla mig så nära 
socialarbetarnas utsagor som möjligt och förmedlat det som kom fram av deras 
utsagor. 

Generaliserbarhet eller överförbarhet handlar om huruvida forskningsresultat kan 
överföras och bli giltiga i en annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid 
en senare tidpunkt. Bryman (2011) konstaterar att kvalitativ forskning, till skillnad 
från kvantitativ forskning, har svårigheter med överförbarhet eftersom man inte kan 
frysa den sociala verkligheten. Därför kan olika forskare komma att producera olika 
resultat. Ett sätt att hantera denna problematik är att göra fylliga och detaljerade 
redogörelser. I en intervjustudie förutsätter överförbarhet högkvalitativa och 
detaljerade beskrivningar av intervjuprocessen och vad som framkommit ur de 
genomförda intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Creswell (2009) menar att 
kvalitativa studier inte syftar till att generalisera resultatet till andra individer, enheter 
eller platser. Värdet av kvalitativa studier ligger istället i att ge en utförlig beskrivning 
av teman som är utvecklade i en specifik kontext. Att hitta och förstå säregenheter 
är därför viktigare än att generalisera. 

Avsikten med denna studie är inte att försöka generalisera i statistiska termer, men 
resultaten kommer att ge en förståelse för hur socialarbetare i olika 
socialtjänstorganisationer runt om i Sverige tänker kring begreppet ’familj’ och 
beskriver komplexiteten kring arbetet med familjer med komplexa behov. 
Datamaterialet är ganska omfattande då det totalt sett innehöll intervjumaterial från 
nittiosex (96) socialarbetare från olika serviceområden. Jag har haft ambitionen att 
så tydligt som möjligt beskriva de olika stegen i forskningsprocessen – allt från olika 
metodval till analysförfarandet. För att åstadkomma så utförliga beskrivningar som 
möjligt utifrån artikelformatets utrymmesmässiga begränsningar, har jag redovisat 
informationsrikt material med illustrativa citat från intervjuerna och fokusgrupperna. 

4.6.2 Forskningsetiska överväganden 
Då det empiriska materialet som ligger till grund för denna avhandling är baserat på 
intervjuer med professionella, blir de etiska riskerna mindre jämfört med studier som 
riktar sig direkt till klienter. Innan studiens genomförande gjordes en ansökan till 
den regionala etikprövningsnämnden i Umeå, vilken enligt sitt rådgivande yttrande 
inte såg några etiska problem med projektet [ref. nummer 2010-390-31 Ö]. 

Vid framställningen av forskningsresultat krävs medvetenhet om vilka etiska 
aspekter forskaren måste ta hänsyn till under de olika stadierna i 



 

48 

forskningsprocessen, dvs. under planering, genomförande av datainsamling, 
bearbetning av data och publicering av resultat. När forskaren tar emot förtroenden 
måste denne vara medveten om vad detta ansvar innebär (Kaijser & Öhlander, 
2011). Under genomförandet av intervjuerna har jag beaktat Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, det 
vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som blir berörda av 
forskningen om syftet och användningen av datamaterialet. Innan genomförandet 
av studien kontaktades varje informant personligen och delgavs information 
muntligt, samt skriftligt via mail (Bilaga I). Inför varje intervju hölls en 
informationsgenomgång till informanterna om deras uppgift i projektet, och vilka 
villkor som gällde för deltagande. Under denna genomgång upplystes varje deltagare 
om frivilligheten i sitt deltagande, samt om rätten att avbryta sin medverkan i 
forskningsprojektet närhelst de så önskade. Efter varje intervju gavs en kort 
sammanfattning för att möjliggöra att reda ut eventuella frågetecken eller 
missförstånd. 

Samtyckeskravet innebär att varje deltagare själv bestämmer över sitt medverkande i 
forskningsprojektet. I de fall där undersökningar inte innefattar frågor av privat eller 
etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas från till exempel arbetsgivare. En 
förutsättning för det är att undersökningen i så fall sker inom ramen för 
arbetsuppgifter inom anställningen och på vanlig arbetstid. I detta forskningsprojekt 
blev varje socialdirektör i de berörda kommunerna kontaktad för att tillfrågas om 
deltagande och be om samtycke. Eftersom det är viktigt att de individer som 
medverkar ska ha rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor 
de skall delta, samt att kunna avbryta sin medverkan när som helst före och under 
intervjuerna utan att detta medför obehag eller negativa följder, tillfrågades även 
varje enskild socialarbetare om samtycke till forskningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och annat känsligt material skall 
förvaras på ett säkert sätt, så att inga obehöriga kan ta del av det. De som hade 
tillgång till socialarbetarnas personuppgifter var jag och mina handledare. Dessa 
uppgifter har hanterats i enlighet med Umeå universitets riktlinjer. I denna 
avhandling publiceras inga data på individnivå. I fall där citat används, har de 
anonymiserats så att inga enskilda svar ska vara möjliga att koppla till personerna. I 
fokusgrupper kan det finnas en risk för att deltagarna avslöjar information om 
klienter, för att illustrera och exemplifiera sina erfarenheter (Burton, 2000). Under 
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intervjuerna har socialarbetarna varit väl medvetna om sin egen sekretess. När de i 
enstaka fall angivit namn eller annan information som kan ha avslöjat klienter, har 
denna information inte tagits med i transkriberingarna. Intervjuerna gjordes på 
svenska men artiklarna som ligger till grund för denna avhandling är skrivna på 
engelska. Detta gör att de citat som använts är svårare att knyta till informanterna, 
eftersom personliga och dialektala uttryck inte framträder på samma sätt. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet om de enskilda personerna 
endast får användas i forskningsändamål. Alla uppgifter som insamlats under 
processen för denna avhandling, oavsett om det gäller individuella intervjuer eller 
fokusgrupper används enbart inom ramen för min avhandling och inom det 
övergripande forskningsprojektet “Socialt arbete med familjer med komplexa behov 
– om familjen som bas för insatser i svensk socialtjänst”. 
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5. Sammanfattning av artiklarna i avhandlingen 

Under denna del kommer en kort sammanfattning av avhandlingens delstudier som 
består av fyra artiklar att presenteras. Summeringens fokus ligger på syfte, metod 
och resultat. Tre av artiklarna är publicerade och en är inskickad till en vetenskaplig 
tidskrift för granskning. 

5.1 Artikel I. Family as raw material – the deconstructed family in the 
Swedish social services. 
Bakgrunden till den delstudie som presenteras i artikel I, är att socialarbetare spelar 
en viktig roll i gränslandet mellan familjeansvar och de regler som utgör den 
organisatoriska och rättsliga ramen för socialtjänsten. Representationen av familjen 
på denna strukturella regelnivå, har betydelse för hur professionella tänker och agerar 
i förhållande till familjen när stöd tilldelas och kontroll utövas. Trots att familjen och 
familjebaserade insatser är viktiga områden för socialt arbete, är det fortfarande 
oklart hur familjen konstrueras kring individer, och hur socialarbetare riktar sina 
insatser gentemot familjer inom svensk socialtjänst. Effektiva insatser kräver att 
socialarbetare, samt organisationen där de verkar, förstår hur de konstruerar och 
avgränsar familjen i det vardagliga arbetet. 

Syftet med denna artikel är att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten som 
arbetar med familjer med komplexa behov definierar och avgränsar familj inom 
socialtjänstens olika sektorer: äldreomsorg, funktionshindersomsorg, social 
barnavård, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. 

Det empiriska materialet består av sextio semistrukturerade telefonintervjuer, som 
gjordes inom fem olika sektorer inom socialtjänstorganisationer i fyra olika 
kommuner. Den ursprungliga avsikten var att intervjua femton socialarbetare i varje 
kommun, varav tre inom varje sektor, men det visade sig att inom de mindre 
kommunerna fanns det inte lika många socialarbetare som arbetade med vissa 
specifika frågor. Detta kompenserades med att intervjua några fler socialarbetare i 
en av de större kommunerna. Mellan fjorton och sexton socialarbetare intervjuades 
inom varje kommun, för att täcka upp alla serviceområden inom socialtjänstens olika 
sektorer. De intervjuade socialarbetarna arbetade inom äldreomsorg, 
funktionshindersomsorg, barnavård, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. 
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Resultaten visar att socialarbetarna talar om familjebegreppet och konstruerar 
familjen på olika sätt inom den privata sfären jämfört med inom arbetet. Många 
antog ett bredare familjebegrepp när de definierade vad familjen betyder privat. 
Kärleksfulla relationer, trygghet, tillit och närhet kännetecknade den privata familjen 
hos respondenterna. Det familjebegrepp som informanterna förmedlade kopplat till 
sitt arbete kännetecknades av komplexitet. Komplexiteten grundade sig antingen i 
familjens situation eller behov, och gjorde det svårt för de informanterna inom de 
olika serviceområdena att hantera familjen. Familjerna som socialarbetarna mötte i 
arbetet sorterades och kategoriserades så till den grad att olika begränsningar av 
familjedefinitionen konstruerades i något som kan ses som en dekonstruktion av 
familjen. Denna dekonstruktion gjordes för att kunna skapa ett ärende, samt för att 
kunna hantera de individuella problem och behov som uppdagades. När 
familjebegreppet definierades, uttrycktes olika mekanismer som lagstiftning (som 
kontrollmekanism), hushållssammansättning (gränsmekanism) och servicebehov 
(professionell mekanism). Dessa mekanismer uppfyllde en funktion när 
socialarbetarna satte gränser kring familjedefinitionen inom de olika 
socialtjänstsektorerna. Vi hittade fem unika och sektorspecifika konceptualiseringar 
av familjer, som visar hur insatserna konstruerades och riktades mot individer och 
familjer. 

Inom äldreomsorgen var familjen vanligtvis koncentrerad till en par-familj, där den enas 
vårdbehov och den andres stödbehov var i fokus. Inom funktionshinderssektorn mötte 
vi den individualiserade familjen, där fokus var på de funktionshindrade personernas 
specifika behov. I de fall där den funktionshindrade personen var ett barn, kunde 
stöd till vuxna vårdgivare övervägas. Socialarbetare i missbrukssektorn betonade den 
terapeutiska familjen, och inkluderade alla som var till hjälp för en persons 
återhämtning. Inom den sociala barnavården låg tonvikten på den barncentrerade 
familjen, främst när det gäller vem som skulle ingå och bli föremål för en utredning. 
Slutligen rekonstruerade de som arbetade med ekonomiskt bistånd, familjen till 
hushållet och dess medlemmar, i vilket de vuxna var juridiskt ansvariga för varandra 
och för barnen i hushållet. Familjemedlemmarna som inte passade in i den 
organisatoriska förförståelsen som klient, kategoriserades antingen om och 
omdefinierades för att accepteras som klienter inom andra sektorer, eller så blev de 
avregistrerade som klienter. 

En upptäckt i denna studie var att socialarbetare, som arbetar inom de 
socialtjänstorganisationer som blev föremål för denna studie, är starkt påverkade av 
individualiseringstänkande; det familjeorienterade tillvägagångssättet diskuterades 
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inte av socialarbetarna. Familjen var ofta indelad i sitt råmaterial, alltså de individuella 
medlemmar till vilka de individuella insatserna riktades till. 

5.2 Artikel II. Bringing the family back in: On role assignment and 
clientification in the Swedish social services 
Bakgrunden till denna delstudie är att i Sverige tar staten ett stort ansvar för 
medborgarnas välfärd genom olika institutionella arrangemang. Den offentliga 
sektorn är ansvarig för välfärden för individer och familjer. Staten har formulerat en 
högt individualiserad och defamiliserad socialpolitik, som avser att minska 
individens personliga beroendeförhållanden till familjen och den privata marknaden. 
Även om de privata och ideella sektorerna också ingår i den övergripande välfärden, 
är den kommunala socialtjänsten ytterst ansvarig för att erbjuda information, stöd 
och hjälp till utsatta personer och familjer. Familjen har länge varit i fokus inom 
socialt arbete, men det finns fortfarande brist på kunskap om hur familjen hanteras 
i utredningsprocessen när insatser tilldelas inom den ofta individualiserade och 
specialiserade kommunala socialtjänsten. 

Syftet med denna studie var att studera hur familjer hanterades i 
utredningsprocessen, från ansökan till utredning och bistånd, inom de fem 
undersökta behovsområdena inom socialt arbete. Det empiriska datamaterialet 
bestod av fem fokusgruppsintervjuer som genomfördes i en medelstor kommun. 
Tjugoåtta socialarbetare från serviceområdena äldreomsorg, funktionshinder, 
missbruksvård, social barnavård samt ekonomiskt bistånd deltog. I varje fokusgrupp 
deltog fem till sex socialarbetare. Fokusgruppen började med att diskutera tankar 
och föreställningar om familjebegreppet, och avslutade med hanteringen av familjen 
i utredningens olika faser. 

Resultaten visade att socialarbetarnas första steg var att fastställa klientskapet genom 
att skapa ett ärende. Detta ärende var oftast baserat på en enskild familjemedlem. 
Socialarbetarna beskrev att de hade familjen i tankarna, men att de arbetade 
individuellt med de olika familjemedlemmarna. Under utredningsarbetet tolkades 
familjens roll också på lite olika sätt inom de olika serviceområdena. Familjen togs 
med eller negligerades vid utformningen av insatserna, på sätt som var kopplade till 
socialarbetarens konstruktion av familjen. Även om socialarbetaren huvudsakligen 
var intresserad av att fokusera på den enskilda klientens behov av stöd och hjälp, 
kunde familjen komma in i utredningsprocessen och tilldelas olika roller under 
processen. Dessa roller inkluderade att vara konsult, kollega, konsument eller klient. 
Familjen kunde också få en icke-klientroll när familjen uppfattades som krävande, 
störande eller i behov av tjänster utanför den särskilda sektorns jurisdiktion. Dessa 
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roller var inte fasta, men kunde variera beroende på var i den sociala 
utredningsprocessen klienten var positionerad, som till exempel ansökan, utredning 
eller bistånd. Utifrån de olika rollerna familjerna fick, kunde de konstrueras som 
experter, klienter eller icke-klient. Familjens roll i processen kunde emellertid 
förändras under tiden socialarbetarna hade kontakt med familjerna. 

Resultaten sattes i relation till teorier om välfärdsstudier och konsekvenserna för 
familjefokuserad praxis. När en familj med komplexa behov söker stöd och hjälp för 
sina behov inom socialtjänsten, möter de en mycket fragmenterad och specialiserad 
organisation med potentiellt motstridiga serviceinriktningar. Dessa inriktningar 
sträcker sig från universella till residuala, och från familiserade till individualiserade 
tendenser. Universella trender är tydliga inom funktionshinder och äldreomsorg, där 
insatserna är behovsbaserade. Inom social barnavård, missbruk och ekonomiskt 
bistånd var stöd och hjälp mer residuala och tilldelades efter behovsprövning och 
kontroll. När det gäller insatsernas tilldelning så kunde vi se att inom missbruks- och 
funktionshindersektorn var insatserna mer individualiserade. Inom äldreomsorg, 
social barnavård och försörjningsstöd var insatserna mer familiserade, och där kunde 
vi se en förskjutning av omsorgsansvaret till familjen. 

5.3 Artikel III. Social work and the management of family complexity 
in Swedish child welfare services. 
Den tidigare forskningen inom socialt arbete har visat att socialarbetare inte är 
främmande inför den komplicerade karaktären av socialt arbete som sker i olika 
välfärdssystem och socialtjänstorganisationer. Syftet med denna artikel är att 
undersöka hur socialarbetare inom den sociala barnavården arbetar med familjer 
med komplexa behov och hanterar de komplexa situationer de möter i sitt dagliga 
arbete med dessa familjer. 

Artikeln är baserad på fokusgruppsintervjuer med vinjetter som underlag för 
diskussionerna. Fokusgrupperna genomfördes i tre kommuner; två större och en 
mindre. De inleddes med diskussioner om familj, familjebaserat arbete och om hur 
insatserna utformades i förhållande till olika familjemedlemmar. Senare under 
fokusgruppsintervjun ställdes socialarbetarna inför ett fiktivt ärende i form av en 
vinjett, dvs. en kortfattad fallbeskrivning. Vinjetten presenterades för fokusgruppen 
i tre steg och i anknytning till dessa steg tillfrågades gruppmedlemmarna hur de skulle 
hantera olika familjemedlemmar som förekom i fallet. 

Fokusgrupperna bestod av socialarbetare som arbetade med barn, unga och familjer 
inom socialtjänsten. De socialarbetare som medverkade i fokusgrupperna arbetade 



 

54 

främst med utredning. Kommunerna är självbestämmande om hur socialt arbete 
organiseras därav kan organiseringen av socialtjänsten skilja sig åt i olika kommuner. 
I en av de större kommunerna deltog även biståndshandläggare i 
fokusgruppsintervjuerna. I samband med fokusgruppsintervjun i den kommunen 
uppgav medlemmarna också att enheten var uppdelad i åldersgrupper, 0–12 år 
respektive 13–18 år. Med anledning av detta menade vissa av socialarbetarna i 
gruppen att deras utsagor gjordes utifrån hur de tänkte att de skulle ha gjort och inte 
hur de faktiskt arbetar, eftersom de inte hanterar ärenden med barn i den ålder som 
ingick i vinjetten. 

Studiens resultat visade att när socialarbetare ställdes inför komplexa situationer blev 
de osäkra på hur de skulle hantera komplexiteten. I de vinjetter som socialarbetarna 
ställdes inför fanns det flera processer som pågick i familjen. Under 
fokusgruppsintervjuerna framkom det att socialtjänsten är en extremt specialiserad 
organisation. Socialtjänsten är en komplex organisation i sig med olika uppdelningar 
mellan enheter baserade på funktion, problemområde och ålder. En följd av detta 
blev att fokusgruppsdeltagarna hade svårt att hantera helheten av de behov och 
problem som beskrevs och valde att endast fokusera på de problemområden de var 
specialiserade på. De uttryckte också att den familjesituation som beskrevs i vinjetten 
skulle innebära att ett eller flera ärenden skulle skapas. Dessa ärenden skulle kunna 
passera olika enheter, och enligt informanterna behövde flera socialarbetare från 
olika sektorer kopplas in för att hantera de olika behov som dök upp i vinjetten. 
Vinjetten visade också att socialarbetare gör dagliga prioriteringar i sitt arbete. Ett 
sätt att hantera familjen i vinjetten var att börja prata om en prioritering av behov 
och problem som insatserna skulle rikta sig mot. Informanterna menade att de först 
skulle behöva rangordna behoven, för att sedan sortera dem för att göra arbetet mer 
hanterbart. 

Baserat på hur socialarbetarna tog sig an vinjetten och försökte svara på de olika 
komplexa problem som uppstod, fann vi också att de hanterade de olika behoven 
genom att växla mellan ett barnfokus och ett familjefokus. Detta är i och för sig inte 
konstigt eftersom de både försöker hjälpa barnen som de har särskilt fokus på, och 
samtidigt hjälpa familjen som helhet. Det här sättet att arbeta på och ta sig an ärendet 
visar att de socialarbetare som blev föremål för fokusgrupperna, pendlade mellan en 
"familjeorientering" och en "barnfokusorientering". Vad vi kan säga utifrån vår 
vinjettstudie och observationerna under fokusgruppsintervjun är att socialarbetarna 
pendlar i sitt fokus för att kunna hantera de utmaningar som framträdde i den vinjett 
de ställdes inför. 
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5.4 Artikel IV. From needs to relationships to organisations. 
Transactional complexity in social work in the Swedish social 
services. 
Denna artikel är baserad på telefonintervjuer med sextio socialarbetare som arbetade 
inom socialtjänsten i fyra olika, geografiskt utspridda kommuner, varav två större 
och två mindre. Socialarbetare möter klienter med komplexa behov som ofta lever i 
fattigdom och social utsatthet. Klienternas problem och behov tar många former, 
till exempel konflikter, missbruk, psykisk sjukdom, våld, åldrande och 
funktionshinder. Syftetmed artikeln (IV) är att analysera hur socialarbetare inom de 
fem servicesektorerna äldreomsorg, funktionshinder, missbruk, social barnavård och 
försörjningsstöd beskriver komplexitet i sitt arbete och särskilt när de arbetar med 
familjer med komplexa behov. 

Det empiriska materialet består av sextio semistrukturerade telefonintervjuer som 
gjordes inom fem olika servicesektorer inom socialtjänstorganisationer i fyra olika 
kommuner. Intentionen var att intervjua femton socialarbetare från varje kommun, 
fjorton socialarbetare intervjuades inom två kommuner, och sexton inom de andra 
två kommunerna. En semistrukturerad intervjumall användes för att systematiskt 
intervjua informanterna. I huvudsak ställdes samma frågor till alla svarande, men 
uppföljningsfrågorna varierade något beroende på de svar som gavs. Varje intervju 
började med att informanterna ombads att ge en kort beskrivning och definition av 
hur de såg på familjebegreppet, och av deras uppfattningar om familjen i privatlivet 
och på jobbet. Senare ställdes frågor om hur de riktade sina interventioner till olika 
familjemedlemmar, och de blev slutligen ombedda att ge ett exempel på ett ärende 
som involverade en familj med komplexa behov och vad de såg för komplexitet i 
arbetet med den typen av familjer. Denna artikel är i huvudsak baserad på dessa 
ärendebeskrivningar, och behandlar den komplexitet det innebär att arbeta kring 
dessa ärenden. 

Socialarbetarna beskrev arbetet som komplicerat och utmanande på grund av 
behovens karaktär hos klienterna, komplexitet i relationerna mellan klient och 
socialarbetare eller svårigheter på grund av organisatoriska strukturer. Resultatet 
visade att komplexa behov både har en djupgående och en bred dimension. 
Djupgående behov beskrevs som omfattande individuella behov som påverkar de 
övriga familjemedlemmarna på olika sätt. I de olika servicesektorerna beskrevs 
djupgående behov bottna i varierande typer av problematik. Komplexa behov med 
breddkaraktär beskrevs av informanterna som behov som uppstår när flera individer 
i en familj har separata men överensstämmande behov av hjälp och stöd från 
socialtjänsten. Dessa behov kunde vara inom samma servicesektor eller inom olika 
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sektorer. Dessa behov samspelade ofta med varandra och påverkar familjen som 
helhet. Vidare beskrev socialarbetarna att arbetet upplevdes mer komplicerat när 
relationerna var komplexa på grund av familjesammansättning, relationer i familjen 
och/eller familjens relation med socialarbetarna. Organisatoriska svårigheter mellan 
sektorerna eller mellan de olika myndigheter som socialarbetarna samarbetade med, 
var ytterligare en faktor som bidrog till socialarbetarnas upplevelse av komplexitet i 
sitt arbete.  

Det är viktigt att betona sammankopplingen mellan dessa tre domäner av 
komplexitet, det vill säga, karaktären av behoven, familjerelationer och organisation, 
där överlappning och gränsdragning mellan dessa bidrar till att producera mycket av 
den överväldigande komplexitet ("wickedness") som finns i socialt arbete. I artikeln 
(IV) används begreppet transaktionell komplexitet för att beskriva den interaktiva 
relationen mellan de olika domäner där det sociala arbetet praktiseras, 
(klienternas/brukarnas behov, interpersonella relationer och det organisatoriska 
sammanhanget) och processen där olika komplexa adaptiva system som 
socialtjänsten och familjen kommer i kontakt med varandra. Relationen mellan 
komplexa adaptiva system där familjen och socialarbetaren interagerar är 
transaktionell där familjen som klient efterfrågar och behöver stöd och 
socialarbetaren efterfrågar information för att avgöra rätt typ av insats. Här i sker en 
transaktion mellan socialarbetaren och familjen. Det är viktigt att förstå skillnaderna 
och komplexiteten inom och mellan domänerna samtidigt som att förstå att dessa 
kan vara sammanvävda och i en pågående och föränderlig relation med varandra. 
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6. Diskussion 

 Studien strävar till att bidra till kunskapen om hur familjen respektive komplexitet 
konstrueras i socialt arbete. I avhandlingen används datamaterial från nittiosex (96) 
socialarbetare som arbetar inom fem olika sektorer i sex olika kommuner, ett 
material som ger en bred bild av socialarbetares förståelse av familj samt hur de 
beskriver socialt arbete med familjer med komplexa behov inom socialtjänstens olika 
verksamhetssektorer. Vidare belyser avhandlingen olika typer av komplexitet som 
socialarbetaren upplever i sitt praktiska arbete med dessa familjer. 

Att återge vidden av den komplexitet och de utmaningar som präglar socialt arbete 
med familjer med komplexa behov är knappast något som låter sig göras 
uttömmande inom ramen för en avhandling. Det sociala arbetets komplexitet och 
mångtydighet innebär att avhandlingen och dess resultat och slutsatser kan betraktas 
och värderas ur olika perspektiv beroende på exempelvis intresse och position. 
Avhandlingen ger kunskap för utövare och forskare i socialt arbete om att arbeta 
med familjer, särskilt med familjer med komplexa behov, samt hanteringen av 
komplexitet utifrån ett svenskt socialtjänstperspektiv. Förhoppningsvis kommer den 
kunskap och förståelse som avhandlingen producerat att bidra till en fördjupad 
dialog och utveckling av arbetsmetoder i det sociala arbetet med familjer. 

I detta kapitel diskuteras det som jag ser som avhandlingens centrala fynd. I 
diskussionen behandlas och integreras de resultat som genererats i de delstudier som 
ligger till grund för avhandlingen, vad gäller konstruktionen av familj inom 
socialtjänsten och socialarbetarnas förståelse av komplexitet. Avslutningsvis 
presenteras det som jag ser som de viktigaste implikationerna för socialtjänsten och 
de socialarbetare som verkar inom denna. 

6.1 Konstruktionen av ’familj’ inom socialtjänsten 
Denna avhandling inleddes med en beskrivning av ’socialtjänstens familj’, eller mer 
specifikt, en beskrivning av en familj med komplexa behov som kan kännas igen av 
många socialarbetare oavsett inom vilket område de arbetar. Socialtjänstens familj är 
emellertid inte bara en familj med komplexa behov. Inte heller är den bara en 
”klientfamilj” (Regnér, 2007). Familjer som hamnar innanför socialtjänstens ramar 
och blir föremål för dess insatser uppfattas på varierande sätt före, under och efter 
en utredningsprocess beroende på hur socialarbetare hanterar dem (Payne, 1991; 
Juhila m.fl., 2003) eller hur systemet är organiserat för att processa familjen som 
klient. När man tänker familj i socialt arbete kan det urskiljas tre familjekategorier, 
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där den första består av familjer i behov av insatser, det vill säga, de som kommer i 
kontakt med socialtjänsten antingen till följd av en anmälan, eller att de gjort en 
ansökan om bistånd. Den andra kategorin är familjer som bidrar med insatser, till 
exempel de som erhåller ersättning som kontaktfamiljer eller familjehem. Den tredje 
kategorin är den normativa familjen som de föregående två kategorierna jämförs 
med. Men som denna avhandling visar, är ’socialtjänstens familj’ mer komplex än 
någon enskild av dessa tre familjekategorier. De socialarbetare som ingår i denna 
studie visar att de är medvetna om, och uppskattar familjediversitet och den 
komplexitet som präglar deras praktik. Samtidigt visar empirin att den 
biståndsbehövande familjen de- och rekonstrueras för att passa in i de 
organisatoriska parametrarna inom vilka socialarbetarna arbetar. Dessa parametrar 
innefattar de specialområden/sektorer som de arbetar inom, liksom det sätt på vilket 
familjens behov bedöms via utredning/behovsbedömning eller via någon speciell 
insats. Vad som blir synligt, snarare än en enskild ’socialtjänstens familj’, är 
avtäckningen av ett flertal sorters biståndsbehövande familjer. Vidare, dessa olika 
familjer tillskrivs särskilda och potentiellt föränderliga roller i förhållande till de 
sociala insatser som fyller andra funktioner än de som vanligen tillskrivs familjer. 
Dessa idéer kommer att diskuteras vidare i förhållande till avhandlingens första två 
artiklar. 

Avhandlingen visar att dekonstruktionen av familjen sker som en del av en mer 
omfattande sorterings- och kategoriseringsprocess. Denna process inleds med 
individualisering av behov för att sedan leda fram till familjekonstruktioner som är 
specifika beroende på vilka slags insatser och servicesektorer vi talar om. Tidigare 
studier har i mer allmänna termer visat hur individer som hamnar innanför ramarna 
till det slags välfärdsorganisationer som socialtjänsten utgör, sorteras och 
kategoriseras för att accepteras som klienter (Mik-Meyer, 2003; Johansson, 2007; 
Hasenfeld, 2010; Östberg, 2010). Resultaten som presenteras i avhandlingen visar 
hur familjen sorteras genom att dekonstrueras inom organisationen på ett sätt som 
framhäver de enskilda familjemedlemmarnas behov, men som också leder till ett 
arbetssätt där familjeorientering hamnar i bakgrunden. Sortering och kategorisering 
görs i syfte att bedöma om klientens – och inte familjens – behov kan tillgodoses i 
de fördefinierade organisatoriska ramarna eller för att anpassa behoven till 
organisationens tillgängliga repertoar av insatser. 

I avhandlingen studeras det sociala arbetet inom socialtjänstens fem stora 
verksamhetssektorer det vill säga, äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, 
missbruksvården, den sociala barn- och ungdomsvården, och ekonomiskt bistånd. 
Artikel I visar hur socialarbetarna inom de olika sektorerna påverkas av tre olika 
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medieringsmekanismer för att avgränsa familjen eller dekonstruera den till 
individuella klienter. Dessa mekanismer var: lagstiftning som användes för att 
kontrollera gränserna runt familjen för att reglera vem som kan inkluderas i en 
utredningsprocess och vem som är berättigad till information och stöd; hushållets 
sammansättning, som en avgränsningsmekanism, samt; behov av hjälp eller stöd, som 
en professionell mekanism. Innebörden och tolkningen av dessa mekanismer varierade 
dock mellan de olika sektorerna. Även om socialarbetarna satte gränser kring 
familjen och dekonstruerade familjen enligt dessa tre förmedlingsmekanismer 
tolkade de dessa olika beroende av vilken av socialtjänstens olika sektorer de var 
verksamma inom. 

Utifrån sin konstruktion av ’familjen’ förmedlade socialarbetarna i varje sektor en 
typisk idealbild av hur olika familjemedlemmar kunde involveras i klientärenden, 
något som kunde ses som fem sektorspecifika ’socialtjänstfamiljer’. Dessa 
konstellationer visar hur starkt samhällets individualisering präglar det sociala arbetet 
inom socialtjänsten. Betoningen av individen är dels en följd av den välfärdstatliga 
kontext som Sverige befinner sig inom, där en defamiliserad socialpolitik fokuserar 
på att rikta universella insatser mot enskilda individer för att minimera beroendet av 
familjen (Hantrais, 2004), dels en följd av organisationsspecialiseringen inom 
socialtjänsten (Blom, 2004; Bergmark & Lundström, 2005; Perlinski, 2010). 

Individualiseringen i det svenska välfärdssystemets tilldelning av hjälp och stöd har 
betonats i andra studier (Bäck-Wiklund, 2001; Lundqvist, 2007; Johansson, 2009). I 
Sverige är individen den enhet som kvalificerar sig för olika typer av ersättningar och 
bidrag. Denna välfärdsstatliga individualisering omfattar alltså även 
socialtjänstområdet och har medfört ett skifte i det sociala arbetet från en 
familjetanke mot en tonvikt på individen och dennes möjligheter (Johansson, 2009). 
Därför tänker inte socialarbetare automatiskt ’familj’ som föremål för olika insatser, 
utan det är de enskilda familjemedlemmarna som i allmänhet framställs som 
problembärare och i behov av insatser. Även denna avhandling bekräftar detta 
mönster.  

I avhandlingens artikel II visades att socialarbetarna definierade och konstruerade 
familj på varierande sätt inom sina respektive serviceområden, men gemensamt för 
alla områden var socialarbetarnas omstöpning av familjen från en kollektiv grupp till 
enskilda klienter i syfte att sätta enskilda familjemedlemmars behov i fokus. 
Funktions- och problemspecialiserade enheter dekonstruerar familjer, för att kunna 
rikta insatser mot en viss typ av behov eller problem. Detta är inte per definition 
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negativt eftersom en individ då kan få optimal hjälp för vissa typer av problem från 
socialarbetare med specialistkunskaper.  

Å ena sidan kan det uppfattas som en självklarhet att enskilda socialarbetare i olika 
sektorer inte kan arbeta samtidigt med alla olika åldersgrupper med en mångfald av 
problem och behov. Å andra sidan ger effekterna av specialiseringen nackdelar i 
arbetet med familjer med komplexa behov. De flesta socialtjänstorganisationer i 
Sverige är specialiserade idag och har därmed svårigheter med att tillämpa en 
helhetssyn i arbetet med familjer eller enskilda klienter (Bergmark & Lundström, 
2005; Perlinski, 2010). Specialiseringens effekter på hanteringen av komplexa behov 
har kritiserats både i Sverige (Hjern, 2001; Blom, 2004; Grell, 2016) och i andra 
välfärdsstater, till exempel i Storbritannien (Parr, 2009; Spratt, 2011; Morris, 2013). 

Resultaten i denna avhandling bekräftar tidigare forskning som har visat på nackdelar 
med specialisering, som innebär att aspekter som ligger utanför det egna 
kunskapsområdet förloras och att helhetssynen kring familjernas sammansatta 
behov riskerar att fragmentiseras (Danermark & Kullberg, 1999; Blom, 2004; Grell, 
2016). I avhandlingen ger intervjuade socialarbetare exempel på familjer med 
komplexa behov som kommer i kontakt med socialtjänsten på grund av multipla och 
omfattande behov. Ett möjligt exempel på detta skulle kunna vara ensamföräldern 
som är arbetslös, som har försörjningssvårigheter, och som har ett svagt nätverk 
(släktingar men även andra närstående). Detta kan även vara kombinerat med andra 
problem med missbruk eller våld, till exempel i en situation där det kan finnas barn 
med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eftersom individualisering och 
specialisering dominerar arbetet i den svenska socialtjänsten försvåras tillämpningen 
av en helhetssyn på familjer med komplexa behov. Risken med detta är att man 
missar dynamiken i problematiken, och att insatser kan bli kontraproduktiva då den 
ena handen inte vet vad den andra gör. 

Olika förståelser av vad en familj är kan också orsaka förvirring och missförstånd 
mellan socialarbetare och klienter. Socialarbetarnas hänvisning till de tre 
medieringsmekanismer som identifierats i denna avhandling, det vill säga, 
lagstiftning som kontroll, hushållet som avgränsning och behov av hjälp och stöd 
som professionell mekanism, visar på konstruktionen av en idealiserad ’familj’ inom 
socialtjänstens olika sektorer. Familjer som blir föremål för socialtjänstens 
bedömningar lever sina liv i en mängd olika situationer. Socialarbetarna i 
avhandlingens empiri uttrycker en förmåga att se variationer i familjeliv och 
familjestrukturer, men denna förmåga verkar åtminstone delvis gå förlorad till följd 
av den de- och om-konstruktion som familjen och dess medlemmar utsätts för när 
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de ska passas in i ramen för svenska socialtjänstorganisationer. Avhandlingens sätt 
att demonstrera denna process kan förhoppningsvis bidra till att utveckla en mer 
ändamålsenlig helhetssyn kring familjer, olika familjeformer och familjer med 
komplexa behov. 

6.2 Omkonstruktionen av ’familjen’ i socialtjänsten 
Den första kontakten som klienter har med socialtjänsten innebär som tidigare visats 
sortering och att den dekonstruerade familjen processas fram. I ett längre perspektiv, 
som också innefattar sociala utredningar som process, kan vi se att den 
dekonstruerade familjen blir omkonstruerad för att kunna möta de särskilda 
behoven hos enskilda familjemedlemmar, men också för att svara mot 
socialtjänstens insatsrepertoar. Denna studie har visat att socialtjänsten inte är 
organiserad för att arbeta med komplexitet i inledningsskedet av en process. 
Familjekomplexitet måste brytas ned i hanterbara delar, som sedan passas in i de 
logiker som olika socialtjänstsektorer karakteriseras av. 

Avhandlingens artikel II ger en bild av hur socialarbetarna involverar familjerna och 
deras medlemmar i handläggningsprocessen inom olika socialtjänstområden och vad 
som händer med familjen genom denna process. När familjer aktualiseras inom 
socialtjänsten tilldelas de och deras medlemmar olika roller och funktioner före, 
under och efter en utredningsprocess. När det gäller roller, kan dessa definieras som 
ett agerande- eller beteendemönster som motsvarar det som socialarbetarna 
förväntar sig av familjerna (Biddle, 1986). Funktioner, å andra sidan innefattar 
agerande eller beteende som möjliggörs inom en viss specifik roll. 

Socialarbetarna i studien beskrev familjen genom att tillskriva den olika roller som 
experter (som konsult eller kollega) eller som brukare (som klient eller kund). I 
förhållande till expertrollen kunde socialarbetarna uppfatta familjen som i besittning 
av expertkunskap, som konsulter eller omsorgsexperter, eller som kollegor. Familjen 
som serviceanvändare beskrevs ha roller som brukare som konsumerar av de 
tillgängliga serviceinsatserna eller som klient. Rollen som brukare inrymmer mer 
frihet än klientrollen. När familjen upplevdes utgöra ett störningsmoment i 
utredningen eller på annat sätt vara problematisk så kunde socialarbetarna avskärma 
familjen som icke-klienter. Dessa roller och funktioner beskrevs som ej fixerade, 
utan de kunde förändras beroende på var i handläggningsprocessen familjen befann 
sig. 

Inom serviceområdena äldre- och funktionshinderomsorg var socialarbetarna mer 
benägna än de som arbetade inom social barnavård, missbruk eller ekonomiskt 
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bistånd att kategorisera familjerna som konsumenter av universella stöd- och 
hjälpinsatser. Detta, eftersom valfrihetssystemet med sin mångfald av utförare inom 
äldreomsorgen respektive funktionshinderomsorgen, gav både enskilda klienter och 
klientfamiljer möjlighet att välja utförare av servicetjänster och avböja om de inte 
var nöjda eller att de kunde önska att få kompletterade insatser (jfr Szebehely, 2011). 
I avhandlingens empiri gavs exempel på att familjen som omsorgsexperter tog stort 
ansvar inom dessa serviceområden. Genom att lägga ett sådant ansvar på familjen 
ruckas i någon mening gränsen för välfärdsstatens universalitet. I och med detta blir 
äldreomsorgen och handikappomsorgen re-familiserade vilket innebär till exempel 
att ansvaret kring äldre i allt större utsträckning förs från kommunerna till familjerna 
och att anhöriga får stå för merparten av den hjälp som äldre får. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare studier som visat hur det har skett en glidning i 
socialtjänstens agerande mot ett ökat ansvar för familjerna (Sand, 2007; Rauch, 
2007a; Ulmanen & Szehebely, 2015). Kommunerna som tidigare tog ansvar för 
omsorgen av äldre med hjälp av lönearbetande omsorgspersonal, har i en allt större 
utsträckning formulerat biståndsbeslut i termer av att ”behov kan ges på annat sätt” 
där familjeansvaret framhålls (Sand, 2007). 

Inom socialtjänstens verksamheter för missbruksvård, social barnavård och 
ekonomiskt bistånd uppfattades familjer och deras medlemmar som klienter i 
utredningens samtliga faser. Socialarbetarna pratade om olika krav och kontroller de 
ställde klienterna inför innan insatserna beviljades. Målgruppen inom dessa tre 
serviceområden består oftast av ekonomiskt, hälsomässigt och socialt resurssvaga 
grupper. De bidrag som socialtjänsten beviljar och de insatser som utförs inom till 
exempel barnomsorg, missbruk och ekonomiskt bistånd präglas av residualism, och 
är behovsprövade, selektiva insatser som avviker från välfärdssystemets universella 
principer (Andersson & Sallnäs, 2012; Nybom, 2012). Samtidigt skiljer sig 
serviceområdet missbruk från social barnavård och ekonomiskt bistånd i det 
hänseendet att det ofta inte finns någon familj eller andra personer kring 
missbrukaren som kan utgöra resurser kring klienterna. 

Min avhandling ger en vidgad förståelse för ’det sociala arbetets familj’ som socialt 
konstruerad, och som genom att vara i behov av socialtjänstens insatser skiljer sig 
från andra familjekategorier. Samtidigt är ’det sociala arbetets familj’ också både en 
speciell familjekonstruktion och flera sådana samtidigt, vilket vi ser i de varierande 
roller som beskrivits här ovan. Fokus för den service som socialtjänsten erbjuder 
ligger i huvudsak på klienten/brukaren. Familjen ses sammanfattningsvis som ett 
stöd (eller i vissa fall inom social barnavård och missbruksvård som hinder eller risk) 
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i relation till individerna/ familjemedlemmarna – och i vissa fall som en källa till 
kunskap och expertis.  

Socialarbetarnas förväntningar på familjen är en avspegling av den välfärdsstatliga 
kontexten. Sverige betecknas i komparativa analyser som en defamiliserad 
välfärdsstat med ett universellt stödsystem (Hantrais, 2004). Resultaten i 
avhandlingen, speciellt i artikel II, sätter denna tanke under lupp. Det sätt på vilket 
familjen dekonstrueras och sedan omkonstrueras genom att den tillskrivs roller och 
funktioner under utrednings- och handläggningsprocessen visar att socialarbetare 
påverkas i hög grad av den välfärdsstatliga kontext som de agerar inom, men att de 
även påverkas av samhällsnormer som uttrycker att familjerna förväntas ta ansvar 
för sina medlemmar. 

Ett viktigt resultat är att ’familjen’ tillskrivs sektorsspecifika roller när den efter att 
dekonstruerats återförs som familj till utrednings-/handläggningsprocesserna. De 
blir antingen experter i de fall där socialarbetaren tillskriver dem konsult- eller 
kollegarollen eller klienter där de tillskrivs, klient- eller brukarrollen. Socialt arbete präglas 
av balansen mellan makt och kontroll när stöd tilldelas (Donzelot, 1997). I artikel II 
framträder genomgående en kontrollfunktion i det sociala arbete som utförs inom 
ramen för socialtjänsten. Detta, eftersom familjer uppenbarligen inte kan komma i 
åtnjutande av insatser på sina egna villkor eller som en självdefinierad entitet (som 
familj), utan det är socialarbetarna som formar och omstöper familjen för att passa 
in den i professionella och institutionella ramar. I artikeln är socialarbetarnas 
förståelse av detta ett huvudintresse. Det är självfallet viktigt med mer forskning för 
att undersöka vidare hur familjerna själva uppfattar och förhåller sig till de roller som 
de tillskrivs i socialtjänstens olika klientifieringsprocesser. 

6.3 Förståelsen av komplexitet i arbetet med familjen 
Detta avsnitt ägnas åt reflektion över och diskussion om vilken kunskap 
avhandlingen bidrar med vad gäller familj, komplexitet och det sociala arbetets 
praktik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Som en förändringsinriktad 
människobehandlande profession, måste socialt arbete hantera olika typer av 
utmaningar som har att göra med att ge stöd till sårbara individer och familjer inom 
organisatoriska (och sociala) sammanhang vilket i yttersta fall kan strida mot 
klienternas behov. De ömsesidiga beroendeförhållandena mellan familjers behov, de 
relationer som socialt arbete vilar på och de specifika organisatoriska sammanhangen 
inom vilka socialarbetare är verksamma utgör till stor del kärnan i den osäkerhet, 
tvetydighet och komplexitet som denna avhandling har problematiserat. 
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De behov som socialtjänsten identifierar hos familjer med komplexa behov har en 
djup men även en bred dimension. Om vi tänker exempelvis på ett "ärende" som 
involverar en "klient" med en lång historia av missbruk, psykisk ohälsa eller 
riskbeteenden som utsätter ett barn för fara, så kan man anta att socialarbetaren 
sällan utreder ärendet isolerat från miljön eftersom "person-in-environment" är ett 
väsentligt inslag i socialt arbete (Hare, 2004). Det är därför viktigt för socialarbetare 
att försöka förstå behovens karaktär (utifrån djupa och breda dimensioner), men 
också att placera dessa behov i ett familjesammanhang och sedan i andra, vidare 
sociala sammanhang. Detta för att förstå hur olika aspekter av dessa sammanhang 
påverkar hur dessa behov tar sig specifika uttryck hos varje individ och i enskilda 
familjer. 

Socialarbetare som arbetar inom den sociala barnavården (artikel III) prioriterade 
eller pendlade mellan olika perspektiv som fokus på barn- respektive familjestöd när 
de försökte hantera den komplexitet som de ställdes inför i sitt arbete. På en 
makronivå kan detta innebära att den sociala barnavården inte kan placeras i ett 
tydligt system som definieras som familjestöd (Gilbert, 1997), barnavård 
(Rasmusson m.fl., 2010) eller barnfokus (Gilbert m.fl., 2011). Ännu ett resultat i 
avhandlingen, av relevans för socialt arbete är att det är möjligt – till och med 
nödvändigt – att handskas med dynamiskt framväxande (emergent) komplexitet i 
familjen, särskilt med tanke på att den i sig utgör ett komplext socialt system. Att 
medvetet byta perspektiv för att hantera och förstå interaktionen mellan 
familjemedlemmar, som är dynamiska och behoven som kan vara 
självorganiserande, är viktigt sett ur ett komplexitetsperspektiv på socialt arbete. 

Artikel IV visar att de relationella sammanhangen, där behoven kommer till uttryck, 
utgör en annan viktig aspekt av komplexiteten i socialt arbete. O’leary med flera 
(2012) beskriver att relationer är av central betydelse i socialt arbete så som de 
etableras "med individer, mellan individer, med individer i grupper, med individer 
och organisationer och mellan organisationer" (s. 136). Denna definition är viktig på 
grund av dess systemiska syn på relationer och på grund av att begreppet ’familj’ 
lyser med sin frånvaro. I komplexitetsteoretiska termer är ’familjen’ mer än en 
summa av de enskilda medlemmarna som utgör den, och därför är det viktigt att 
socialarbetaren är medveten om alla relationer och deras påverkan. Ett perspektiv 
som utgår ifrån helheten och dess delar i relationernas komplexitet kan bereda 
socialarbetare möjlighet att se hur behoven tar sig unika uttryck dels i relationen 
mellan familjemedlemmar sinsemellan, dels mellan familjemedlemmar och 
socialarbetare. 
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En annan aspekt av den upplevda komplexiteten hänfördes till organisatoriska 
faktorer även om dessa inte helt och hållet kan separeras från den relationella 
komplexitetsaspekten. Familjer med komplexa behov söker hjälp och stöd från 
socialarbetare som jobbar inom ramen för en socialtjänstorganisation vars mål är att 
tillgodose olika behov hos människor med olika sociala problem. Hood (2018) 
beskriver en paradox inom socialtjänstens organisationer i form av att de både skapar 
och inbegriper spänningar mellan olika servicesektorer. Socialtjänstens organisation 
bygger på offentlig förvaltning och kännetecknas av delegation, specialisering och 
proceduralisering (Bergmark m.fl., 2008; Holosko m.fl., 2009; Lundgren m.fl., 2009). 
I en stor organisation där gränsdragningen mellan serviceområden är funktionella 
ska socialarbetare jobba utifrån olika riktlinjer och använda olika utredningsmetoder. 
Dessutom kan det också saknas en gemensam strategi för att möta problemen hos 
familjer. När familjer med komplexa behov blir föremål för insatser från olika 
myndigheter eller olika serviceområden hanterar varje organisation först och främst 
de klienter som uppvisar den typ av stödbehov som främst tillhör kärngruppen för 
myndighetens målgrupp (Grape, 2015). Inom socialtjänsten sker det en separation 
och en fördelning av personliga problem i olika organisatoriska enheter som ett sätt 
att hantera men också begränsa socialtjänstens insatser till personer som söker hjälp 
och stöd för sina olika behov. Det observerades även ett rumsligt separerande vilken 
ytterligare förstärker gränsdragningen mellan servicesektorer, denna rumsliga 
separation behandlas dock inte i avhandlingen. Till sist, präglas samarbetet mellan 
socialarbetare ofta av personliga relationer. Karaktären i dessa relationer kan 
inrymma en känslighet i termer av revirtänkande och olika synsätt mellan 
socialarbetare inom olika servicesektorer, vilket kan försvåra att hålla reda på och 
prioritera mellan alla behov i komplexa ärenden. 

I avhandlingen har jag försökt visa på olika typer av komplexitet som socialarbetarna 
upplever och separerat dem i analytisk mening (artikel IV). Det går dock inte att dra 
tydliga linjer mellan dessa typer av komplexitet i det praktiska arbetet eftersom 
komplexitet präglas av en omfattande dynamik och heterogenitet (Ewijk, 2018; 
Hood, 2018). I arbetet med familjer kan olika problem och behov innehålla aspekter 
av komplexitet där helheten av behoven är större än delarna. Komplexiteten innebär 
vidare att det kan träda fram olika typer av behov under ärendets gång, och att det 
inte går att hantera alla behov utifrån idéer om enkla samband mellan orsak och 
verkan.  

När det gäller det praktiska sociala arbetet, har det hävdats att myndighetsutövning 
innebär att för mycket tid ägnas åt ”sorteringsverksamhet” och att socialtjänsten 
behöver ha tydligare kriterier för att tillhandahålla riktade och behandlande insatser 
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(Bergman, 2015). Forskning har visat att socialtjänsten hanterar komplexitet genom 
ständiga omorganiseringar (Blom m.fl., 2011) eller genom användning av 
riskbedömningsverktyg (Glouberman & Zimmerman, 2002; Devaney & Spratt, 
2009) där enkla och komplicerade ärenden skiljs åt. Andra har försökt hantera 
komplexitet i samhällsvetenskaplig forskning genom att applicera logiska modeller 
(Rogers, 2008). 

Häri ligger en tydlig paradox, för att lösa sorteringsproblemet hävdas att 
socialarbetare måste vara tydligare och mer stringenta när de avgör vem som 
kvalificerar sig för mer specialiserade insatser från socialtjänsten. Detta är av stor 
vikt att beakta då socialarbetare verkar i en organisation med begränsade resurser. 
Det finns emellertid fortfarande en påtaglig risk att på grund av svårigheter att 
hantera komplexitet, reducera den till mycket avgränsade och därmed hanterbara 
delar.  

Familjekomplexitet och socialt arbete innehåller element av tvetydighet och 
osäkerhet som bättre kan hanteras av en socialarbetare med expertis och 
specialkunskap för att klara av och bedöma svåra och komplexa problem som 
utvecklas över tid. Ett syntetiserande tillvägagångssätt som kombinerar 
uppmärksamhet på linjära och enkla processer med uppmärksamhet på problemens 
framväxt i komplexa, icke-linjära relationer kan vara ett sätt att utveckla 
socialarbetarnas förmåga att förstå och arbeta med sammankopplingar i och mellan 
de olika komplexitetsdomäner som framträder. 

 I avhandlingens introduktion exemplifierades en familj som beskrevs som 
”socialtjänstens familj” där det fanns en omfattande komplexitet kring familjen på 
grund av de olika familjemedlemmarnas varierande behov, relationen mellan de 
inblandade sinsemellan och socialarbetaren, samt jurisdiktionen kring de olika 
professionella. Den komplexitet som uppstår kan beskrivas som en transaktionell 
komplexitet där olika domäner (egenskaperna hos behoven, interpersonella 
relationer och de organisatoriska förhållandena i vilka socialt arbete utövas) kommer 
i kontakt med varandra inom komplexa adaptiva system, där familjen och 
socialtjänsten representerar olika system som kommer i kontakt med varandra. 
Socialarbetaren kan hantera denna transaktionell komplexitet genom att få förståelse 
för relationerna mellan de olika komplexitetsdomänerna och deras variation över tid.  
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6.4 Socialtjänsten och familjen 
Under denna rubrik sammanfattar jag och sätter in avhandlingens fyra artiklar i ett 
sammanhang genom en figur som är en abstrakt beskrivning av avhandlingens 
resultat (Figur 1). Genom figuren ger jag en mer sammanhållen bild av hur 
komplexitet i socialt arbete uppstår när familjen blir föremål för handläggning inom 
socialtjänsten. 

Figur 1: Familjerelaterad komplexitet inom socialtjänsten 

 

 

Figuren visar den familjekomplexitet som socialarbetarna som arbetar på 
handläggnings- och utredningsenheterna möter i sitt vardagliga arbete i mötet med 
familjer med komplexa behov.  

På figurens vänstra sida syns olika medieringsmekanismer, som lagstiftning, 
hushållets sammansättning och profession, dvs. de strukturella egenskaperna hos 
systemet som aktiveras och sätter igång en process där socialarbetare dekonstrurerar 
eller rekonstruerar familjen till individuella klienter så att hanteringen av familjen 
anpassas inom de olika servicesektorernas organisatoriska ramar. Genom att 
socialarbetare dekonstruerar familjen med stöd av dessa medieringsmekanismer 
(lagstiftning, hushåll och profession) konstrueras sektorspecifika familjer som 
parfamiljen, individfamiljen, barnfamiljen, den terapeutiska familjen och 
hushållsfamiljen. När socialarbetaren omkonstruerar familjerna så att de anpassas till 
den servicesektor där de söker hjälp och stöd eller blir anmälda för utredning, 
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tilldelas familjen och dess medlemmar olika roller som möjliggör olika funktioner 
som experter eller klienter under en handläggningsprocess.  

På figurens högra sida syns de olika typer av komplexitet som socialarbetarna möter 
när de hanterar familjen i socialtjänsten. Dessa olika komplexitetsdomäner är: 
komplexa behov, relationell komplexitet och organisatorisk komplexitet. Inom 
komplexa adaptiva system där socialarbetaren och familjen agerar går det inte att inte 
att urskilja på dessa olika domäner av komplexitet utan det är viktigt att förstå att det 
uppstår en transaktionell komplexitet där komplexitetsdomäner samspelar med 
varandra. Det transaktionella sker mellan familjen som efterfrågar hjälp och stöd och 
socialarbetaren som ställer krav för att bevilja stödet. Transaktionell komplexitet 
som diskuteras i artikel IV, inkluderar idén om en målmedveten interaktion mellan 
dessa olika komplexitetsområden. När en klient eller familj blir aktuellt inom 
socialtjänsten genom en anmälan eller ansöker om hjälp och stöd självmant, inträffar 
mer än bara en process av att söka stöd och få det beviljad. En förhandling (men 
potentiellt motståndad) process sker mellan socialarbetare och klienten som kan vara 
familjen. I avhandlingens III artikel visas ett sätt att hantera den transaktionella 
komplexitet som uppstår. I artikeln visades att socialarbetarna försökte att hantera 
familjekomplexitet genom att pendla mellan olika orienteringar där fokus ständigt 
växlade mellan barnskydd och familjestöd.  

I figurens centrum syns familjen som socialtjänstens olika sektorer försöker hantera 
och där det konstrueras en sektorspecifik familj. Det finns olika typer av behov inom 
socialtjänsten, som individuella behov och familjens behov som socialarbetarna 
måste förhålla sig till och hantera. Den välfärdstatliga kontexten som socialarbetaren 
befinner sig i präglas av individualisering och specialisering vilket leder till att den 
svenska lagstiftningen inte lämnar så mycket formellt utrymme för socialarbetaren 
att anta ett integrerat helhetsperspektiv kring familjens sammansatta behov. Även 
lagstiftningen försvårar att involvera familjen som resurs kring enskilda klienter. 
Socialarbetaren brottas med att skapa ett reellt och legitimt utrymme för att kunna 
arbeta med familjer med komplexa behov. De olika artiklarna i avhandlingen visar 
på hur detta utrymme skapas genom konstruktionen av familjen som klient och hur 
det villkoras av den komplexitet som socialarbetarna möter. Avhandlingen visar hur 
svårt det är att skapa detta utrymme att arbeta kring familjen, men att socialarbetarna 
strävar efter att skapa detta utrymme trots medieringsmekanismer som 
dekonstruerar och omkonstruerar familjerna.  
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6.5 Avslutande diskussion 
Många familjer i Sverige har idag en stor kontaktyta med offentliga myndigheter via 
kommunernas socialtjänst. Denna kontaktyta är under ständig förändring. Det som 
en gång i tiden betraktades som en familjeangelägenhet, som exempelvis 
barnuppfostran och äldreomsorg, ses idag i högre utsträckning som en offentlig 
angelägenhet. Samtidigt tar familjer mer ansvar kring uppgifter som för inte så länge 
sedan förväntades vara det offentligas ansvar, som till exempel ansvaret för hemhjälp 
i äldreomsorgen (Sand, 2007; Rauch, 2007a). 

Avhandlingen visar att socialarbetarnas förståelse av den sektorsspecifika familjen 
påverkas av den lagstiftning, hushållets sammansättning och professionella ramar 
som socialarbetaren verkar inom. I Sverige utformas de välfärdstatliga bidragen och 
insatserna i förhållande till individen vilket innefattar att socialtjänsten präglas av 
individfokus. Detta blir en i vissa fall svårhanterbar kontrast i förhållande till den 
komplexitet som socialarbetarna upplever och som är en följd av klienternas breda 
och djupa behov, relationerna mellan klient och socialarbetare eller mellan klienten 
och klientens familj, samt av den organisatoriska komplexitet som finns inbyggd i 
den specialiserade socialtjänsten.  

Familjebegreppet förstås och används på varierande sätt inom olika områden i 
socialt arbete på grund av socialpolitiska, organisatoriska och professionella villkor. 
I vissa fall kan användningen relateras till karaktären på klienternas specifika behov. 
Socialarbetarna i denna studie kännetecknades av deras sätt att dekonstruera och 
omkonstruera familjen till enskilda individer för att passa in den i sektorspecifika 
ramar och för att enklare kunna hantera olika behov. Detta sätt att arbeta och ingripa 
i familjen kan leda till att dess sammansatta behov av hjälp och stöd osynliggörs om 
enskilda individers problem får ta för stort fokus.  

Familjer som möter socialarbetare har ofta kombinationer av behov och problem 
som kan leda till många olika insatser från socialtjänsten. Avhandlingen resultat visar 
hur socialarbetare utrycker sig kring sitt arbete när individer och familjer som 
kommer i kontakt med socialtjänstens handläggning och utredningsenheter och 
förväntar att få hjälp och stöd för olika typer av behov. Utifrån de intervjuer som 
avhandlingen bygger på verkar idén om ett integrerat socialt arbete som fokuserar 
på familjernas hela livssituation med olika medlemmars enskilda behov utan att ge 
avkall på helhetssynen inte vara så tydlig i det sociala arbetets praktik. Nämnvärt är 
också hur föreställningar om familjen och familjelivet kan leda till att familjens 
sammansatta behov av hjälp och stöd osynliggörs. Exempel på en sådan föreställning 
är den som uppstår genom att avgränsa familjen till hushållet, varigenom olika 
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aspekter av familjelivet missas, som till exempel i fallet med transnationella familjer. 
Fastän alla familjemedlemmar inte bor under samma tak kan de fortfarande ha 
viktiga roller i familjen (Melander, 2012). 

Beträffande hanteringen av behov och utförandet av socialt arbete med familjer kan 
två övergripande tendenser identifieras. Dessa är individinriktat socialt arbete 
respektive specialisering. Familjen och dess problem och behov dekonstrueras 
genom dessa tendenser till individuella problem och behov vilka sedermera hanteras 
i en specialiserad och fragmentiserad socialtjänst. De flesta socialarbetare som ingick 
i denna avhandling, såväl i de större kommunerna som i mindre kommuner, beskrev 
organisationer med långtgående specialisering. För familjen kan det innebära att 
familjen dekonstrueras till sitt råmaterial som är enskilda familjemedlemmar med 
varierande behov. Olika socialarbetare arbetar med olika individer beroende på 
vilken typ av behov individen har. I vissa av kommunerna var specialiseringen så 
långtgående att olika behov inom samma sektor hanterades av olika socialarbetare. 
Ett smalt fokus på individuella behov inom socialtjänsten kan försvåra möjligheten 
att se familjen i sin helhet. Avhandlingen skildrar att det är viktigt för socialarbetare 
att engagera fler familjemedlemmar i handläggnings- och utredningsprocessen. 
Professionella behöver en vidare förståelse för familjen, inte bara när det gäller dess 
sammansättning, utan också hur de som ingår i familjen lever sitt liv. En mer 
utvecklad syn på förståelsen av familjebegreppet och hur det kan påverka 
professionella i sitt arbete kan öka effektiviteten och precisionen i de insatser som 
riktar sig till familjer med behov och komplexa behov. 

Det är onekligen viktigt utifrån de resultat som presenterats att socialarbetare som 
inflytelserika byråkrater på gatunivå förstår familjernas verklighet när familjen blir 
föremål för utredning. Denna avhandling skildrar de olika typer av komplexitet som 
framträder i praktiken och indikerar vikten av att förstå detta som en transaktionell 
komplexitet där olika typer av komplexitet samspelar och försvårar socialarbetarnas 
arbete. När det gäller hanteringen av komplexitet behöver socialarbetare utforma 
arbetssätt inte enbart för bedömning av risker förknippade med sociala behov, utan 
även för att analysera osäkerhetsfaktorer och uppskatta vilka risker som kan 
tolereras. Detta innebär inte ytterligare byråkratisk styrning utan istället ett större 
utrymme för "out of the box"-tänkande med hänsyn till dynamiken och 
komplexiteten av oförutsägbara problem, såväl som integrering av olika typer av 
modeller, verktyg, och expertis inom olika sektorer av socialtjänsten. De 
konsekvenser som specialiseringen inom socialtjänsten innebär, gör att det är viktigt 
i arbetet med familjer med komplexa behov att dra nytta av integrerade metoder och 
samverkan över sektorernas gränser. 
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Jag menar att socialtjänsten kan dra nytta av avhandlingens resultat beträffande vilka 
behov de förväntas hantera och att skapa sig en uppfattning om dessa behov är 
enkla, komplicerade eller komplexa. Avhandlingen bidrar vidare med att skildra 
socialarbetares upplevelse av osäkerhet inför hanteringen av den komplexitet som 
träder fram kring familjens komplexa behov. Detta, eftersom de sammansatta 
behoven ofta är för breda för att hanteras inom ett och samma serviceområde. Ofta 
förloras möjligheten att ha en helhetstanke kring familjearbetet, särskilt när det 
kommer till familjer med komplexa behov. Socialarbetare behöver diskutera 
familjebegreppet och synen på familjen i sitt arbete i större utsträckning för att kunna 
förstå behoven och kunna hantera de komplexa behoven och därmed kunna 
tillhandahålla den hjälp och det stöd som de behöver. Hur socialarbetarna förstår 
och definierar familjen tycks variera mellan olika socialarbetare i olika 
servicesektorer. De medieringsmekanismer som verkar när familjen dekonstrueras 
till individer kan leda till att vissa behov inom familjen förbises.  

Även tidigare organisationsforskning har visat att specialiseringen i socialtjänsten har 
gjort det svårt att fånga upp familjernas samlade behov (Blom, 2004; Blomqvist, 
2012), varför behoven fragmentiseras. Detta skapar stress och förvirring kring 
klienterna. En del av detta är en återkommande efterfrågan på ökad samverkan över 
verksamhets- och professionsgränser (Eriksson m.fl., 2014; SOU 2018:32). Det 
verkar vara en trend att kräva mer samarbete inom och över organisationsgränser. 
För att detta ska fungera måste olika sektorer och till och med olika organisationer 
inte enbart samarbeta med varandra utan även involvera familjer mer i 
kommunikationen om hur olika aktörer ser på familjen och varandras roller. I denna 
avhandling har jag inte haft fokus på familjerna själva, vilket skulle ge ytterligare 
kunskap om komplexitet och dess konsekvenser, vilket gör att familjernas egna 
röster saknas. En mer komplett bild av villkoren för att arbeta med komplexa behov 
förutsätter mer forskning om hur familjer som beskrivs ha komplexa behov själva 
upplever socialtjänstens familjearbete över sektors- och organisationsgränser samt 
socialarbetarnas hantering av deras komplexa behov.  
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Bilaga I: Informationsbrev 

Hej! 
Ahmet Gumuscu heter jag, och är doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet. 
Jag jobbar just nu med ett nystartat forskningsprojekt, som är under ledning av 
professor Lennart Nygren. Projektet heter ’Socialt arbete med familjer med komplexa 
behov’.  
Med ’komplexa behov’ åsyftas en familj som har multipla problem, exempelvis 
funktionsnedsättningar, ekonomiska svårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa, 
missbruksproblematik, våld i nära relationer, omfattande behov av vård och omsorg 
eller andra typer av sociala problem. Det är ofta förekommande att minst två av ovan 
nämnda problembilder existerar hos familjer och/eller familjemedlemmar som blir 
aktuella för Socialtjänstens insatser, och därav begreppet ’komplexa behov’. Att 
förstå och stödja dessa familjer och individer genom adekvata insatser och förståelse 
för deras problematik har dock blivit en inkonsekvent arena inom familjebaserat 
socialt arbete, såväl i Sverige som internationellt. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur socialarbetare definierar 
familjebegreppet och arbetar kring familjer med komplexa behov. Socialsekreterare 
är länken mellan brukare, rådande socialpolitik och lagstiftning samt besitter tankar, 
idéer och erfarenheter som är viktiga att få höra. Det är således av stor vikt att få 
höra era upplevelser, erfarenheter och tankar kring den aktuella frågan. Under 
intervjun kommer några övergripande frågor att ställas sedan kommer jag också be 
er att ge exempel på ett särskild komplex fall ni erfarit i ert arbete med familjer. 
Uppföljningsfrågor kommer att ställas, baserat på era svar kring frågorna som ställs.  

Intervjun kommer att spelas in, transkriberas samt skrivas ut av mig. Vid utskrifterna 
av intervjuerna, kommer namn och andra personliga uppgifter att ändras om det 
kommer fram sådana uppgifter*. Intervjuerna kommer att behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Studiens resultat kommer att redovisas under 
konferenser, i vetenskapliga artiklar samt i form av seminarier.  

 

 

 

 



 

85 

Ansvariga för studien som Ni kan kontakta vid eventuella frågor är: 

Doktorand och intervjuansvarig:  
Ahmet Gümüscü 090 786 6191 ahmet.gumuscu@umu.se 

Forskningsansvarig: 
Professor Lennart Nygren 090 786 5101 lennart.nygren@umu.se 

Universitetslektor, forskare Evelyn Khoo 090 786 5434 evelyn.khoo@umu.se 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (Institutionen för socialt arbete), 
90187 Umeå. Telefonnummer 090-786 50 00). Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 
den som berörs rätt att, utan kostnad, en gång per år få ta del av de uppgifter som 
hanteras, och vid behov få eventuella fel rättade. Uppgifterna sparas även inlåsta i 
Umeå universitetsarkiv under tio år. 
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Bilaga II: Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation om respondenten 
Ålder 
Familjesituation 
Utbildning  
Erfarenhet 
 
Kan du berätta vilken sektor du arbetar inom samt beskriva dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter?  
Kan du ge exempel på insatser där du menar handlar om ett arbete med familjer med 
komplexa behov? 
 
Frågeområde 1: 
Hur arbetar du kring familjer och familjeinsatser?  
Arbetar ni enligt någon särskild modell för familjebaserade insatser? 
I vilken mån och på vilket sätt baseras olika insatser på familjebegreppet (hur skiljer 
det sig från till exempel hushållsbegreppet)? 
Hur skulle du själv definiera begreppet ”familj”? 
Hur definieras familj inom verksamheten? 
 
Frågeområdet 2:  
Var går gränsdragningar i bedömningar gällande vilka som ingår i familjen? Hur 
motiveras gränsdragningen? 
Vem eller vilka familjemedlemmar är de primära mottagarna av olika insatser – ge 
exempel. 
Hur motiveras att insatser riktas till individer, till övriga familjemedlemmar, 
respektive till familjen som helhet? 
Vad blir målsättningen då med dessa insatser? 
 
Frågeområde 3: 
Hur värderar du själv betydelsen av familjen i förhållande till de insatser som ges 
inom din verksamhet?  
Finns det några utmaningar enligt dig att arbeta familjebaserat inom din verksamhet? 
 
Frågeområde 4:  
Finns det könsbaserade skillnader när det gäller insatser? Hur ser de i så fall ut?  
Ser delaktighet i olika insatser likadana ut utifrån ett könsperspektiv vid olika insatser 
som riktas till familjer med komplexa behov? I så fall hur? 
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Ge ett exempel? 
Kan du ge ett exempel på ett fall som du erfarit varit särskilt komplicerad förhållande 
till familjebaserat arbete.  
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Bilaga III: Vinjett “Familjer med komplexa 
behov” 

Uppgift 1: 
Deltagarna ska beskriva hur de förstår begreppet "familj", och hur de arbetar med 
familjer i sitt arbete. 
 
Situation 1: 
Maria, en fjortonårig flicka, kommer till skolans kurator. Maria berättar att hon är 
gravid i sjätte månaden. Maria tror inte att någon vet om att hon är gravid. Hon 
tycker att det blir bäst för barnet om Marias mor tar hand om hennes barn tills Maria 
fyller 18 och blir vuxen. Hon frågar skolkuratorn om kuratorn skulle kunna prata 
med hennes mamma om detta. 
 
Under deras samtal säger Maria till kuratorn att hon är enda barnet i familjen. Hennes 
mor och hennes far kommer från ett mindre samhälle. Marias mormor och morfar 
bor i samma område i närheten. Marias mamma är 30 år och pappa 32 år gammal. 
Marias föräldrar har inga kontakter med släkten som bor kvar. Enda kontakter de 
har är med Marias farföräldrar och de besöker sällan orten de kommer från. Marias 
graviditet är resultatet av en kort relation hon har haft med Peter (16 år), som bor i 
grannskapet. Även om hon fortfarande kan träffa på Peter då och då, är de inte 
längre i ett förhållande. Marias hade sin första sexuella relation med Peter och hon 
skäms över att hon blivit gravid. 
 
Under samtalet berättar Maria att både hon och hennes mamma blir rädd för hennes 
pappa när han blir arg. Maria minns att när hon var fem år gammal, kom hennes 
mamma springande in i badrummet, där Maria var, och sa till henne att låsa dörren 
så att hennes pappa inte kunde komma in. Mamman blödde från ett sår i ansiktet, 
orsakat av pappa, som hade slagit henne. Det framkommer att han ibland slog även 
Maria. Senaste gången pappan var våldsam var för två år sedan, det var då när hon 
kom hem en timme för sent efter att ha besökt en kille som hennes pappa trodde 
var hennes pojkvän. 
 
Kuratorn informerar Maria, att hon samarbetar med andra professionella och att 
hon kommer att ha kontakter med socialtjänsten. Maria accepterar att kuratorn 
kommer att ha samtal med socialtjänsten, under samma vecka, om situationen som 
Maria befinner sig i. Senare under veckan kontaktar kuratorn er. 
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Uppgift 2: 
Hur skulle ni arbeta vidare med ärendet utifrån det som kommer fram? 
 
Situation 2: 
Maria är nu sexton år gammal. Hon har hoppat av skolan. Maria hade stora problem 
att ta hand om dottern, Moa (2 år). Efter samtal med socialarbetare gick hon med på 
att Moa skulle placeras i familjehem. Maria uttrycker att hon inte kan bo kvar med 
sina föräldrar på grund av att våldet emellan dem som har blivit mycket värre under 
de senaste åren. 
 
Uppgift 3: 
Diskutera hur ni skulle jobba vidare med ärendet i detta läge. 
Vilka insatser skulle ni föreslå i detta fall? 
Hur skulle ni jobba med familjen? 
 
Situation 3: 
Maria har fyllt arton år och har uppnått laglig/myndig ålder. Hon kommer till det 
lokala socialkontoret för att visa att hon har ett jobb och är känslomässigt stabil. 
Hon säger att hon vill att hennes dotter ska bo med henne i fortsättningen. Hon 
berättar att hon och hennes mor nyligen varit på ett möte med en psykolog. 
Psykologen är orolig för hennes dotter, Moa, eftersom hon slår andra barn när de 
leker. Maria har träffat Moa ungefär en helg/månad under de två senaste åren. Moa 
har bytt familjehem några gånger och Maria tror att hon skulle kunna ge Moa en mer 
stabil tillvaro än hon har upplevt i familjehemmen. 
 
Uppgift 4: 
Diskutera hur ni skulle jobba vidare med ärendet i detta läge. 
Vilka insatser skulle ni föreslå i detta fall? 
Hur skulle ni jobba med familjen? 
Vad är den bästa lösningen för Maria och hennes familj i det långa loppet? 
Vad tycker ni är det svåra att jobba med i det beskrivna fallet? 
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Uppgift 5:  
Reflektera över Marias fall och de olika situationerna. Diskutera hur socialarbetare i 
det lokala sammanhanget kan reflektera över, och samarbeta med familjen (som i 
detta fall med Maria). Diskutera hur detta fall mer allmänt kan berätta något om 
välfärdens organisering i Sverige. Hur ser relationer ut mellan statliga och icke-
statliga organisationerna, det civila samhället och familjen som partners i ett 
samarbete för att erbjuda hjälp och stöd i situationer som till exempel med Maria.
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