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FÖRORD 

För drygt 25 år sedan arbetade jag eri tid som barnsköterska 
på ett barnupptagningshem i Malmö. Minnet av de barn som 
vistades där har alltid varit starkt och många gånger har 
jag undrat hur deras liv gestaltat sig. Det var åtskilliga 
frågetecken som jag tog med mig därifrån. När jag senare, 
långt senare, fick tillfälle att undersöka "fosterbarnsvår
den" var det därför med stor entusiasm som jag hängav mig åt 
denna arbetsuppgift. Det har varit en fantastisk tid - med 
sina givna med- och motgångar förstås - som berikat såväl 
mitt professionella som privata liv. Detta är naturligtvis 
inte uteslutande min egen förtjänst. Jag är skyldig många 
personer mina innerliga tack! Några skall nämnas speciellt, 
till er övriga riktar jag ett kollektivt varmt TACK! 

Först och främst ett stort TACK till Delegationen för social 
forskning (DSF) som så generöst givit mig möjligheten till 
en långsiktig kunskapsutveckling. Forskningsbidrag, dokto
randtjänst och tryckningsbidrag... utan DSF hade det inte 
blivit någon avhandling! 

Min handledare, professor Bengt Börjeson, vill jag också 
rikta ett speciellt TACK till. Det gick att hålla isär våra 
forskningsprojekt inom samma studieämne! Bengt Börjesons 
aldrig sinande idérikedom har varit inspirerande och ibland 
omtumlande, liksom våra otaliga intensiva diskussioner (så 
intressanta att vi glömde tiden och Bengt Börjeson missade 
tåget!), av vilka jag lärt så oerhört mycket om det sociala 
arbetet innersta väsen. Varmt tack for en spännande handled
ningstid! (Handledarens idéskisser på baksidan av pappers
tallrikar skall sparas som minne!) 

Vid projektarbetet som föregick det egentliga avhandlingsar
betet utförde social sekreterare SivBritt Larsson, socialkon
toret i Umeå, en stor och betydande arbetsinsats, som jag 
vill tacka innerligt för. SivBritt Larsson delade också väl
villigt med sig av sin mångåriga praktiska erfarenhet, vil
ket i hög grad bidrog till arbetets framskridande. Det var 
ett finfint samarbetet som jag gärna vill minnas! TACK 
SivBritt! 

Det var docent Lars-Åke Lindberg (då t f professor vid ins
titutionen för socialt arbete) som från allra första början 
ledde mig in på forskararenan, medan socialt arbete som 
vetenskaplig disciplin ännu befann sig i sin linda. Många 
TACK till Lars-Åke Lindberg för den entusiasm som medverkade 
till mitt intresse för forskarutbildningen och projektet. 

Jag återkommer till projektet, som bland annat innebar en 
berikande kunskapsinhämtning från det som ibland benämns 
"fältet". Mina TACK till socialkontorets ledning som på 
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många sätt bidrog till att skapa en synnerligen väl funge
rande forskarmi1jö. TACK till soci al sekreterarna som delade 
med sig av sina erfarenheter och tankar - särskilt till de i 
projektgruppen som oförtröttligt gav kloka synpunkter på 
undersökningsresultaten. TACK också till personalen på 
registeravdelningen som så enträget hjälpte mig att leta i 
arki ven. 

Av de som läst och kommenterat avhandlingsmanuset vill jag 
särskilt tacka fil dr Anna Hollander, vars råd och kunskaper 
inom området på ett ytterst värdefullt sätt utgjort ett 
tryggt stöd. 

Tack till institutionskollegorna och särskilt till dokto
randgruppen, som vid seminarier på institutionen för socialt 
arbete, bidragit med ovärdeliga kommentarer och påpekanden. 

Institutionsassistent Ewa Persson har hjälpt till att skriva 
ut och redigera manuset, ett storartat arbete som jag är 
mycket tacksam för. Till slut meddelade hon att hon var less 
på ordet 1 soci al sekreterare1 - nu slipper du det Ewa! 

En oerhört viktig inspirationskälla var mötet med forskare i 
England och Skottland. Många varma TACK till dr Jane Ald-
gate, professor Olive Stevenson, Social Work Consultant 
Margaret Adcock och dr John Triseliotis. TACK även till dr 
Jean Packman för en ytterst givande korrespondens. 

Ryttarkompisar i norr och söder skall ha många TACK för sina 
käcka hejarop! 

Slutligen vill jag tacka den person som betytt - och betyder 
- mest för mig, fil dr Ulf Magnusson. TACK Uffe, inte bara 
för hjälpen med språkgranskningen utan också för all upp
muntran under avhandlingsarbetet och för ditt ständiga -
aldrig trytande - stöd! 

Malmö i maj 1987 

Ingrid Claezon 
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DEL I 

"The dilemma for those making 
decisions in each case of child 
abuse is to balance the somewhat 
uncertain knowledge about outcomes 
in substitute care with predictions 
about how the child might fare in 
his own family, and relate these 
assessments to the child's needs." 

(Hal 1 ett & Stevensen, 1980, s 55) 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

Problemet: Socialsekreterarens dilemma i omhändertagandepro-
cessen 

Socialsekreterarens roll vid omhändertagande av barn för 
samhällsvård och vid deras placering i familjehem eller på 
institution -dvs vid separation av barn från det biolo
giska hemmet - har varit ett återkommande tema under det se
naste decenniet både i den professionel1 a diskussionen och i 
massmediadebatten. Det är närmast det sätt på vilket social
sekreteraren handlägger denna svåra arbetsuppgift som har 
varit en ständig källa till kritik. Men det är svårt att ur
skilja om det är regelsystemet för socialtjänstens åtgärder 
eller om det är soci al sekreterarens metodik som är det 
egentliga föremålet för kritiken. Dessa båda - regelsystemet 
och metodiken - är ju också sammantvinnade i och med att 
handläggningen är avhängig gällande lag och dess intentio
ner. Kritiken mot lagstiftningen kan inte riktas mot någon 
fysisk person, men då implementationen av den, dvs hand
läggningen, ifrågasätts innebär detta en stor påfrestning på 
människan, aktören inom socialtjänsten - den enskilde 
soci al sekreteraren. 

Samhällets ansvar för barnen innebär ibland att socialsek
reteraren måste genomföra en separation mellan barn och för
äldrar. Denna arbetsuppgift framstår som den mest smärtsamma 
av alla och detta är en smärta som soci al sekreteraren fruk
tar. Sådana beslut kastar sin skugga över det sociala arbe
tet även när socialsekreteraren inte arbetar med ett omhän
dertagandeärende, och man skulle kunna beteckna en separa
tion mellan barn och föräldrar som en "socialtjänstens 
hjärtoperati on". 

Av de fyra parter som i första hand berörs av separations
besluten, barnet, de biologiska föräldrarna, fosterföräld-
rarna och social sekreteraren, har forskningen minst uppmärk
sammat socialsekreteraren. Diskussionen har visserligen be
rört, ofta i normativa termer, hur hennes förhållningssätt 
till barn och föräldrar bör utformas, men soci al sekretera
rens "person" och de faktorer som är avgörande för hennes 
handläggning har sällan fått stå i centrum för någon analys. 

I föreliggande arbete står socialsekreteraren i blickpunkten 
i ett alldeles bestämt avseende, nämligen i fråga om hennes 
medverkan vid separationer mellan barn och föräldrar. De om
händertagna barnen har också studerats, i huvudsak då detta 
kan belysa socialsekreterarens handläggning av ärendet. 
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Jag har på den lokala förvaltningens nivå studerat hur 
soci al sekreterarna förverkligar den policy som samhället 
förespråkar bl a genom lagstiftning. När jag granskar och 
analyserar soci al sekreterarnas roll och beslutsfattande i 
omhändertagandeprocessen - studerar jag m a o hennes möj
ligheter och omöjligheter i en närmast "outförbar" uppgift. 
Några av de personliga problem som denna uppgift medför för 
handläggarna kan kategoriseras under rubrikerna 'bedömning', 
'makt', 'emotionella upplevelser', 'bevakning'. Jag har an
vänt dessa begrepp i min analys på följande sätt. Bedöm-
ningsproblemet avser uppgiften att bedöma barn och föräld
rar. Den i SoL förespråkade helhetssynen innebär att social
sekreteraren bör göra en expertbedömning utifrån olika pers
pektiv t ex psykologiska, sociala eller rättsliga. Det visar 
sig att för denna "betygssättning" saknas ofta både stöd och 
operationella riktlinjer. Situationen kompliceras då de be
rörda parterna inte ger sitt samtycke till omhändertagan
det. Åtgärden innebär också utövandet av makt, en makt som 
är större än soci al sekreteraren vill tillstå. Men vare sig 
hon arbetar aktivt för en grundlig och målmedveten utred
ning och ärendehandläggning eller hon löser sitt dilemma 
passivt genom att inte handla, så är maktbegreppet giltigt. 
Makten innebär ju att socialsekreteraren har möjlighet att 
påverka arbetet och därmed dess konsekvenser för barn och 
föräldrar. Genom val av förhål 1 ningssätt, åtgärder och be
slut kan hon de facto forma deras framtid. Socialtjänstens 
karaktär av ramlag ger henne också stora toikningsmöj1 ig-
heter och frihet vid genomförandet av dess syften. Detta är 
givetvis ett generellt förhållande. Packman (1975, s. 3) 
konstaterar "Those closest to the recipients of a service 
may feel most powerless, yet be most influential." 

Social sekreterarens emotionella upplevelser påverkar omhän
dertagandeprocessen: hennes värderingar och känsloinställ
ningar gör sig gällande och ibland brister nun i förmåga att 
skilja sin egen livshistoria från klienternas. Detta kan i 
sin tur resultera i en identifikation antingen med barnet 
eller med föräldrarna i det drama som separationen innebär. 
Om handläggningen känslomässigt är upprivande kan socialsek
reteraren, som en ångestreducerande åtgärd, välja att för
enkla problemen och vägra kännas vid deras konsekvenser. 
Börjeson bl a (1981, s.7) pekar på dess följder: "Jag tror 
att det pris socialarbetaren får betala för ångestbefrielsen 
på kort sikt är den psykiska nedslitningen i ett längre 
perspektiv." Socialsekreterarna har själva alltmer blivit 
medvetna om denna aspekt av arbetet och reser därför krav på 
handledning i svåra ärenden. 

Men socialsekreterarnas dilemma härrör inte endast från 
själva arbetsuppgiften. Den allmänna debatten har uppmärk
sammat henne i en sådan omfattning att hon har skäl att 
känna sig bevakad. Massmedia har gett social sekreteraren 
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rollen av "den onda tjänstmannen" som kallsinnigt skiljer 
barn och föräldrar. Denna massmediabevakning kan troligtvis 
bidra till en förstärkning av den negativa upplevelsen av 
att ha makt. Man kan då välja att som utväg förneka sin makt 
och projicera den på någon annan - socialchefen eller 
socialnämnden ligger nära till hands. Känslan av att känna 
sig bevakad, på sensationella och icke-konstruktiva grunder, 
medför ytterligare belastning i en redan svår arbetssitua
tion. Det är barnets bästa som skall vara vägledande för 
soci al sekreterarens beslut. I den allmänna debatten är det 
däremot barnets rätt kontra föräldrarnas rätt som är ett av 
de huvudsakliga spörsmålen. Socialsekreteraren ställs inför 
svåra bedömningar i detta avseende och hon beskriver själv 
hur svårt det är - att å ena sidan balansera barnets och 
förälderns anspråk och att å andra sidan inte riskera bar
nets bästa genom att underlåta att omhändertaga barnet. Sam
tidigt måste socialsekreteraren bedöma riskerna för barnet 
vid ett omhändertagande! 

Omhändertagande av barn i Norden 

"Barnevern i Norden" (Vogt Grinde, 1985) är en delrapport i 
Nordiska Ministerrådets projekt "Samfunnets respektive fami-
liens ansvar för barna", vilket undersöker barnavårdsprob
lem, lagstiftning och statistik i ett nordiskt perspektiv. 
Turid Vogt Grinde har sammanställt statistik och andra upp
gifter från de nordiska länderna på ett sätt som gör sakliga 
jämförelser möjliga. Denna källa är den som för närvarande 
ger den mest heltäckande beskrivningen av problemområdet; 
den utgör därför min huvudsakliga referens i detta avsnitt. 

De nordiska länderna har mycket gemensamt i frågor som berör 
samhällets respektive familjens ansvar för barnen, men det 
finns också ganska tydliga nationella skillnader. Sveriges 
kommunala barnavård - i synnerhet omhändertagandena - har 
ifrågasatts på ett sätt som saknar motsvarighet i övriga 
Norden. Anledningen är det stora antal omhändertaganden som 
genomförs i Sverige. Vogt Grinde påpekar emellertid att den 
statistik som presenteras endast ger en begränsad bild av 
barnavårdsarbetet i stort. Den beskriver ensidigt antalet 
barn som omhändertas i stället för att redovisa den samlade 
barnavårdens stöd och hjälpåtgärder. Den här inriktningen 
förmodas ha ett samband med att det är lättare att regist
rera och jämföra omhändertaganden än andra barnavårdsåtgär
der. Antalet barn som är omhändertagna för samhällsvård om
fattar endast en liten del av de nordiska ländernas barn, 
från c:a 0,3% (Norge) till 1,2% (Danmark), medan övriga bar
navårdsärenden utgör ett avsevärt större antal. Dessa redo-
visas mera sällan i statistiska sammanhang. I Sverige har 
det dessutom blivit svårare att urskilja dem eftersom man 
vid registreringen av ärenden numera inte alltid särskiljer 
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barnet som "berörd person"; i stället registreras ärendet 
som ett bi ståndsärende utan närmare precisering. Vid studiet 
av barn som far illa måste vi också hålla i minnet att 
många, kanske de flesta, av barns svårigheter aldrig kommer 
till socialvårdens kännedom. 

Vid en jämförelse pr 1000 barn har Sverige år 1981 10,0 barn 
omhändertagna och placerade utom hemmet, Danmark 12,2, Norge 
3,1 och Finland 7,5. Det låga antalet i Norge har tom or
sakat debatt; man har ifrågasatt om Norge i realiteten verk
ligen har färre barnavårdsproblem, eller om man inte i till
räcklig utsträckning griper in när barn far illa. Detta har 
särskilt poängterats i fråga om de norska s k "gatebarnen", 
dessa halvstora barn som strängt taget lever på gatan utan 
föräldrarnas tillsyn. En företeelse som kanske kunde ha und
vikits genom tidigare ingripanden i familjen. Debatten i 
Norge ger som synes en motbild till den debatt som förekom
mer i Sverige. 

Det reella antalet omhändertagna barn inom samhäl1svården 
var år 1982 i Sverige 20649, i Danmark 14523, i Norge 4600 
och i Finland 8888, därefter vet vi att antalet stigit i 
Norge medan det sjunkit i Sverige. Siffrorna är inte direkt 
jämförbara eftersom det råder en viss skillnad i registre-
ringsförfarandet. Det är emellertid klart att Norge har ett 
betydligt lägre antal barn omhändertagna än de övriga nor
diska länderna. 

I fråga om familjeförhållanden och familjens sociala rela
tioner, dvs positiva faktorer av betydelse för barns upp
växtvillkor, är sannolikt Norge mer gynnat än de andra län
derna. Bl a har man färre skilsmässor i Norge. Trots lik
heter såväl i lagstiftningen som i fråga om de problem som 
råder i familjerna - och som drabbar barnen - råder troligt
vis stora skillnader i tillämpningen av lagen. Orsakerna 
härtill är svårfunna, men tillgången på olika resurser, när 
det gäller tillfredsställandet av barnets vårdbehov, kan 
vara en av orsakerna. I fråga om placeringsresurser kan man 
notera att i Finland är institutionsvård betydligt vanligare 
än i de övriga länderna. Finlands uppgifter omfattar endast 
barn t o m 18 år vilket försvårar jämförelser eftersom de 
övriga länderna inkluderar barn t o m 20 år. 

Då Socialtjänstlagen trädde i kraft i Sverige fick detta 
konsekvenser som har märkts såväl i praxis som i statisti
ken. Min slutsats är följande: När det gäller barnavårds
problem råder i stort sett samma förhållanden i de olika 
länderna. Men bedömningarna av när problemen är så stora att 
åtgärder krävs varierar något. Det finns t ex kulturbundna 
värderingar som påverkar antalet omhändertagna barn. I viss 
utsträckning ger lagstiftningen upplysning om dessa. De hu
vudprinciper som lagarna i de nordiska länderna bygger på 
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har mycket gemensamt. Primärt skall man tillvarata barnens 
situation genom stöd till hela familjen, om detta inte är 
tillräckligt kan samhället överta vården, helst med för
äldrarnas samtycke, men i annat fall med tvångsåtgärd. "Bar
nens bästa" skall vara avgörande. Men medan Sveriges, Norges 
och Finlands kriterier för en intervention skall bygga både 
på de förhållanden som råder vid den aktuella tidpunkten och 
på en prognos av barnets framtida utveckling, så är Danmarks 
bestämmelser endast knutna till den föreliggande situatio
nen. I Danmark, Norge och Finland kan man inte besluta om 
tvångsåtgärder (inom barnavården) då den unge fyllt 18 år, 
vilket är möjligt i Sverige (upp till 20 år). Denna omstän
dighet bidrar till ett större antal omhändertaganden i 
Sverige. Motsvarande barn (mellan 18 och 20 år) i de övriga 
nordiska länderna förekommer troligtvis inom andra vårdområ
den . 

I alla länderna finns regler som anger att man i akuta 
situationer kan göra ett "omedelbart omhändertagande" (i 
Norge och Danmark "hastevedtak", i Finland "brådskande 
omhändertagande") av barn, t ex vid allvarliga lägenhets
bråk, misshandel osv. Praktiskt tillämpas det emellertid 
på olika sätt, som exempel kan nämnas Norge och Sverige. I 
Norge är det mest små barn som omhändertas på detta sätt, 
medan åtgärden i Sverige oftare är knuten till de äldre 
tonåringarna. En annan skillnad är att man i Norge oftast 
vidtager denna åtgärd kortsiktigt i samband med en akut 
situation, t ex föräldrarnas frånvaro från hemmet, medan det 
i Sverige oftare handlar om en ungdom som senare placeras 
utanför hemmet eller tvångsomhändertas. Man kan kanske säga 
att i Norge är ett "omedelbart omhändertagande" en åtgärd i 
sig, medan samma åtgärd i Sverige är inkörsporten till vida
re åtgärder. Det är härvidlag av betydelse att notera att 
den unge, som först blir "omedelbart omhändertagen" och där
efter omhändertagen jämlikt annan paragraf i lagen, före
kommer två gånger i statistiska redovisningar. 

Insikten om barnets otrygga situation inom fosterbarnsvården 
i såväl psykologiskt som juridiskt avseende, har medfört att 
man i Norge i större utsträckning garanterar barnets trygg
het genom adoption i stället för långtidsplacering. Förut
sättningarna för adoption av omhändertagna barn är olika i 
de nordiska länderna, men det är nog ingen överdrift att 
påstå att det är en ovanlig företeelse (som alternativ till 
familjevård) i Sverige, Danmark och Finland. 

Det är som tidigare nämnts, ungefär samma problem som före
kommer inom barnavården i de olika nordiska länderna, men 
antalet barn som omhändertas varierar, liksom deras ålder 
vid omhändertagandet. Problemen kan uppdelas i dem som or
sakar omhändertagande av små barn, de s k "miljöfallen", och 
de s k "beteendefallen" vilkas orsak står att finna i ung
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domarnas eget handlande t ex genom missbruk eller kriminali
tet. I Sverige utgjorde de omhändertagna barnen år 1981 i 
åldern 0 - 6 år 15%, i Danmark 9%, i Norge 18% och i Finland 
34%; andelen ungdomar i åldern 15 år och däröver var samma 
år i Sverige 46%, i Danmark 57%, i Norge 43% och i Finland 
34%. Den största skillnaden framstår mellan Danmark och Fin
land, där Danmark i mindre omfattning omhändertar små barn 
(mi 1jöfa11) än Finland, i stället är det ungdomar (beteen
defall) som utgör majoriteten av de omhändertagna barnen i 
Danmark. I Sverige har andelen små barn som omhändertas 
sjunkit men den är ändå större än andelen i Danmark. Även i 
Norge har antalet små omhändertagna barn sjunkit; 1981 var 
antalet omhändertagna småbarn dubbelt så stort (pr 1000) i 
Danmark som i Norge. Den mest påtagliga skillnaden i de 
omhändertagna barnens åldrar finns mellan Danmark och Norge 
år 1981. Då hade Danmark 6.96 (pr 1000) ungdomar inom sam-
hällsvården medan Norge endast har 1.35 (pr 1000). Samhälls
förhållandena, men kanske främst värderingar, kan förmodas 
ligga bakom de nationella skillnaderna. Vogt Grinde (1985, 
s 123) förklarar några av dessa: "I Danmark synes tradisjo-
nen gjennomgående å vaere at det tas forholdsvis mer hensyn 
til 'privatlivets fred', og foreldrenes önsker om å unngå 
offentlig innblandning, mens en i tilsvarende saker i Sveri
ge vektlegger noe sterkere barnas krav på beskyttelse. Men i 
alle landene svinger pendelen ved vurdering av slike saker -
og denne pendel virkningen synes å skje i ulik takt i de nor
diske landene." 

Även när det gäller separationens karaktär av tvång respek
tive fri vi 11ighet, finns systematiska - tidsmässiga - varia
tioner. Sverige har flest tvångsomhändertaganden och det är 
också i Sverige som debatten om tvång respektive frivillig
het har sitt högsäte. Utvecklingen visar hitintills att små 
barn i allt större utsträckning omhändertas på frivillig 
grund medan det är ungdomar som blir tvångsomhändertagna. 
Gränserna mellan frivillighet och tvång är emellertid inte 
alltid tydliga , eller med Vogt Grinde (1985, s 126) "det er 
en gråsone omkring frivillighet och tvang". 

Lagstiftning: barnavård - handläggning 

Barnavårdslagstiftningen är en sen (1900-tals) företeelse i 
svensk social 1agstiftning och dess syfte har i viss mån för
ändrats med åren. Hollander (1985, s 1) beskriver föränd
ringen: "Till att börja med avsåg åtgärderna inom barnavår
den främst att lindra och avhjälpa materiell nöd. I första 
hand gällde det att ta hand om föräldralösa barn och för
hindra asocialitet bland dem. I senare lagstiftning kom in
tresset mer och mer att fokuseras på barn som av olika skäl 
befarades skulle utvecklas ogynnsamt socialt eller psykiskt. 
Samhället kom därmed via de kommunala socialnämnderna att ta 
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ett allt större ansvar för barns allmänna vård och uppfost
ran . " 

Bager-Sjögren (1984) och Persson (red 1984) diskuterar 
också, fast i mindre omfattning, de förändringar som skett 
inom barnavårdslagstiftningen. Intresset inriktas bl a på 
den framskjutna plats i åtgärdshänseende som de frivilliga 
åtgärderna fått i den nya lagen. Lagerberg (1984) riktar 
emellertid en viss kritik mot fr i vi 11 igheten inom den nya 
lagstiftningen och hävdar att den innehåller en risk för 
barn som far illa och som är i behov av ingripanden. Det är 
i synnerhet på fyra punkter som Lagerberg är kritisk: 

"1. Huruvida barnet skall få en varaktig och stabil place
ring är inte längre beroende av barnets behov utan av 
föräldrarnas samtycke. Jag befarar att så blivit fallet 
trots att LVU medger tvångsomhändertaganden även i 
situationer där samtycke finns, nämligen om föräldrarna 
kan antas komma att hindra den planerade vården. Denna 
bestämmelse leder till svåra och komplicerade bedöm
ningar av hypotetiska omständigheter. 

2. Frivillig placering - alternativet till placering med 
stöd av LVU - innebär att barnet när som helst och utan 
föregående prövning kan hämtas hem. 

3. Den omprövning av pågående LVU-placeringar som skall ske 
regelbundet - minst en gång om året i de s k miljöfallen 
- kan vara en källa till otrygghet för barn, fosterför
äldrar och kanske också biologiska föräldrar. 

4. LVU medger inte de former av mindre drastiska tvångsin
gripanden som barnavårds!agen tillät, t ex övervakning 
eller föreskrift om vistelse på daghem. LVU stadgar (§ 
5) att vården skall upphöra när den inte längre behövs. 
I en sådan situation avskrivs omedelbart allt tvång, 
medan det pä barnavårdslagens tid i stället var så att 
barnet under en period fick vistas hemma villkorligt 
innan samhäl1svården helt upphörde." 

(Lagerberg, 1984, s 236) 

Lagerbergs resonemang innebär en kritik av lagen (LVU) på 
ett praktiskt plan, dvs hon diskuterar det förmodade kon
kreta resultatet av dess åtgärdsmöjligheter. Vad som saknas, 
liksom oftast i denna debatt, är en diskussion på ett annat 
plan - t ex en mer teoretisk diskussion om vad tvång respek
tive frivillighet kan leda till i ett längre perspektiv och 
såsom principiella målsättningar i det sociala arbetet. 

Lagerberg tar även upp barns behov och rätt i förhållande 
till föräldrars behov och rätt och påpekar det faktum att 
dessa inte alltid sammanfal1 er. Ståndpunkten för barnet är 
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förståelig, men i mitt tycke något ensidig eftersom den lätt 
försummar den bindning som baseras på barnets behov av sina 
föräldrar. Barnets rätt till sina föräldrar är ett obestrid
ligt faktum medan däremot föräldrarnas rätt till sina barn 
ytterst sett är en villkorlighet och beroende av om föräl
dern följer sitt föräldraansvar. 

Barns och föräldrars rättsliga ställning är inte en central 
fråga i min studie, men lagstiftningens roll är betydelse
full som en ram för det sociala arbetets form och innehåll. 
Den rådande terminologin i de olika lagrummen har också 
visat sig vara av stor vikt vid beslutsmotiveringar, och 
lagens begreppsliga avgränsningar och innebörder är ound
gängliga instrument för socialsekreterarens handläggning. 

Min undersökning har genomförts i ett övergångsskede mellan 
1960 års barnavårdslag (BvL) och 1980 års Socialtjänst (SoL) 
och regler för tvångsingripanden mot barn och ungdom enligt 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). SoL 
och LVU trädde i kraft den 1 januari 1982. Den del av under
sökningen som genomfördes innan dess reglerades sålunda av 
BvL. I det följande presenteras dessa lagar summariskt. 

Barnavårdslagens huvudsakliga innehåll omfattade såväl all
mänt som individuellt förebyggande arbete samt omhänder
tagande för samhäl1svård. I första hand skulle problemen 
åtgärdas genom s k förebyggande arbete, men om detta be
dömdes som gagnlöst kunde ett tvångsomhändertagande till
gripas. Hollander & Marklund (1983) pekar på de motsägelse
fulla problem och villkor som fanns inbyggda i lagen. Att 
ingripa så tidigt som möjligt bygger enligt Hollander & 
Marklund på "psykologins freudianska arv" - problemen upp
står tidigt i relationen mellan barn och föräldrar - för att 
slippa dessa problem i framtiden bör de bearbetas på ett 
tidigt stadium. Men de allmänt förebyggande åtgärderna utgår 
från att barns problem också står att finna utanför famil
jen, i det kollektiva livet. Hollander & Marklund (1983, 
s 14) betonar "Motsättningen mellan det inåtvända före
byggande arbetet och det utåtvända har aldrig gjorts klar i 
lagstiftningen, men båda förekommer i lagen från 1960." Det 
som förefaller oklart i fråga om lagens anvisningar åter
verkar förstås på det praktiska sociala arbetet. Hollander & 
Marklund (op cit) beskriver också hur Bvl tog steget från 
materiella till psykologiska problem hos barn, både i lagen 
och i dess tillämpning. Det är nu den "terapeutiska ritten" 
börjar växa fram, och omhändertaganden baseras på terapeu
tiska och psykologiska grunder i stället för den tidigare 
restriktiva lagstiftningens materiella grunder. Detta ökar 
den enskilde socialsekreterarens roll - och ansvar - när det 
gäller att bedöma barn och föräldrar. 
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En barnavårdsnämnd inrättades i varje kommun (§ 2) och dess 
verksamhet reglerades i BvL (§ 3). Riktlinjen för barna
vårdsnämndens ansvar och arbete angavs i § 1: 

§ 1 Samhällets vård av barn och ungdom (barnavård) har till 
syfte att främja en gynnsam utveckling av de unga och goda 
uppväxtförhållanden i övrigt för dem. 

Barnavårdsnämndens uppgift var främst att åstadkomma rättel
se via en eller flera förebyggande åtgärder. "Valet av åt
gärder skulle bestämmas enbart från synpunkten vad som verk
sammast ansågs främja den underåriges bästa. Endast om före
byggande åtgärder bedämdes vara gagnlösa eller om sådana åt
gärder vidtagits utan att rättelse vunnits, skulle ett om
händertagande beslutas." (Hollander, 1985, s 109) 

Detta fastställdes i BvL §§ 26 och 29: 

§ 26: Föreligger sådant förhållande som avses i 25 §, skall 
barnavårdsnämnden söka att såvitt möjligt åstadkomma rättel
se genom en eller flera förebyggande åtgärder, nämligen 

1 hjälpåtgärder, innefattande råd och stöd, 
2 förmaning och varning 
3 föreskrifter rörande den unges levnadsförhållanden samt 
4 övervakning. 

Nämnden äger för genomförande av vad från dess sida ti 11 -
råtts eller föreskrivits bestrida kostnader för rådfrågning, 
undersökning, behandling, utbildning och dylikt samt lämna 
bidrag till resor, kläder, annan utrustning och omkostnader 
i övrigt. 

§ 29: Om förebyggande åtgärder bedömas vara gagnlösa eller 
om sådana åtgärder vidtagits utan att medföra rättelse, 
skall den unge omhändertagas för samhäl1svård. 

Omhändertagande enligt BvL var en nödfallsåtgärd som endast 
fick utnyttjas när tidigare förebyggande åtgärder ej givit 
önskat resultat eller då nämnden bedömde sådana som gagn
lösa. Hollander (1985) påpekar att paragrafen innehåller 
inte bara en rätt utan även en plikt för nämnden att om
händerta den underårige, vilket särskilt markeras med ordet 
"skall" (den unge omhändertas...). 

§ 25 angav i vilka fall nämnden skulle ingripa för att 
skydda barn mot en i olika avseenden olämplig uppväxtmiljö 
(a) eller för att tillrättaföra barn eller ungdomar vars 
beteende var i behov av korrigering (b): 

§ 25: (Förutsättningar för tvångsåtgärder enligt 26-29 §§: 
olämplig uppväxtmiljö, social missanpassning, kriminalitet) 
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§ 25: Barnavårdsnämnd har att vidtaga åtgärder enligt 26-29 
§§ a) om någon, som ej fyllt aderton år, misshandlas i hem
met eller eljest där behandlas på sådant sätt, att hans 
kroppsliga eller själsliga utveckling äventyras på grund av 
föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare 
eller bristande förmåga att fostra honopm samt 

b) om någon, som ej fyllt tjugo år, på grund av brottslig 
gärning, sedeslöst levnadssätt, underlåtande att efter för
måga ärligen försörja sig, missbruk av rusdrycker eller nar
kotiska medel eller av annan jämförlig anledning är i behov 
av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. 

Har någon som avses i b) gjort sig skyldig till brottslig 
gärning må ingripande enligt denna lag dock ej ske efter det 
att han fyllt aderton år, såvida icke hans livsföring i 
övrigt utgör tillräcklig anledning därtill eller sådant in
gripande med hänsyn till pågående behandling enligt denna 
lag eller av annan särskild anledning måste anses lämpligast 
för hans tillrättaförande. 

§ 31 reglerade samhällets skyldigheter till värnlösa och 
nödställda barn. Förutsättningen för ett omhändertagande 
enligt denna paragraf var föräldrars eller barns (över 15 
år) samtycke: 

§ 31: (Omhändertagande för samhällsvård av värnlösa och 
nödställda barn) 

§ 31: Om någon som ej fyllt aderton år behöver vård och 
fostran på grund av att föräldrarna avlidit eller övergivit 
honom, skall barnavårdsnämnden, om behovet icke tillgodoses 
på annat sätt, omhändertaga honom för samhällsvård. 

Är någon som ej fyllt aderton år, utan att fall som avses i 
25 § föreligger, i behov av specialvård eller annan vård och 
fostran utom hemmet på grund av att föräldrarna icke kunna 
bereda honom sådan vård eller eljest underlåta att till
fredsställande sörja för honom skall nämnden, om behovet ej 
tillgodoses på annat sätt, på begäran av föräldrarna eller 
med deras samtycke omhändertaga honom för samhällsvård. 

Den som fyllt femton år må, om ej särskilda skäl föranleda 
annat, endast efter eget samtycke omhändertagas enligt denna 
paragraf. 

§ 30 medgav ett tidsbegränsat omhändertagande för utredning 
då nämnden ansåg att det fanns sannolika skäl för ett in
gripande med stöd av 25 §: 

§ 30: Föreligger sannolika skäl för att ingripande med stöd 
av 25 § är påkallat, må barnavårdsnämnden i avbidan på att 
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ärendet kan slutligt avgöras omhändertaga den unge för ut
redning, om detta anses nödvändigt på grund av förefintliga 
risker för hans hälsa eller utveckling eller för brottslig 
eller annan skadlig verksamhet från hans sida eller med 
hänsyn till att eljest den fortsatta utredningen kan all
varligt försvåras eller vidare åtgärder hindras. 

Omhändertagande för utredning må bestå högst fyra veckor. 
Beslut om sådant omhändertagande förfaller, om den unge 
häktas. 

Enligt BvL hade nämnden befogenhet att besluta om omhänder
tagande för samhällsvård och beslutet underställdes läns
rätten för prövning endast i de fall då skriftligt samtycke 
inte lämnades. I den nya lagstiftningen är länsrätten be
slutande instans efter ansökan från socialnämnden. Endast i 
fråga om "omedelbart omhändertagande" (LVU § 6) får nämnden 
själv fatta beslut. 

Soci al tjänsten innehåller samhällets regler för omsorger om 
barn samt deras skydd och vård. Generellt fastställs om
sorgen i 12 §: 

§ 12: Socialnämnden skall 
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och 
goda förhållanden. 
I nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlig
hetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling 
hos barn och ungdom och sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 
de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar 
det, vård och fostran utanför det egna hemmet. 

Rätten till bistånd enligt SoL 6 § gäller oberoende av or
saken till behovet av hjälp. En viktig förutsättning är dock 
att behoven ej kan tillgodoses på annat sätt. Vård av barn 
och unga i familjehem eller på institution är ett exempel på 
bistånd. Vården sker i frivillig form, dvs med samtycke av 
föräldrar eller annan vårdnadshavare och av den unge själv 
om han fyllt 15 år. Skälen till att vården inleds kan varie
ra och kan antingen vara anhängig föräldrarnas brist på möj
lighet att ta hand om sitt barn eller barnets eget beteende: 

§ 6: Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett 
självständigt liv. 

Vård i familjehem är det begrepp som ersätter det tidigare 
begreppet fosterhem. Vårdens innehåll utformas med stöd av 
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22 § i SoL. Dess sista mening betonar närhetsprincipen dvs 
betydelsen av att barnet placeras nära föräldrarna med möj
ligheter till upprätthållandet av kontinuerlig kontakt: 

§o22: Socialnämnden skall sörja för att den som behöver 
vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 

Social nämnden ansvarar för att den som genom nämndens för
sorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god 
vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes 
samhörighet med de anhöriga och kontakt med hemmiljön. 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, utgör 
ett komplement till SoL. Medan Bvl betonade (samhälls-) 
skyddet för barnen (barnens skydd mot föräldrar eller mot 
sig själva), är det i LVU i stället förekomsten av vårdbehov 
som inte kan tillgodoses på annat sätt, som utgör grund för 
samhällets tvångsingripande. Gränsdragningen mellan för
äldrarnas rätt och samhällets rätt går via "samtycket" -
lagen skall endast tillämpas när samtycke om nödvändig vård 
ej går att få. Så borde det vara; praxis har emellertid ut
vecklats mot att föräldrar - när hemförhållandena bedöms som 
mycket destruktiva - inte "får" samtycka till följd av ris
ken för hemtagning av barnet. LVU innehåller reglerna för 
tvångsingripanden mot barn och ungdom. I stort motsvaras BvL 
§§ 25/29 av LVU §§ 1 och 6. De två huvudmotiveringarna för 
LVUs användningar är 1) när det brister i omsorgen om barnet 
i hemmet 2) när den unges livsföring innebär att han utsät
ter sig för allvarlig fara t ex genom missbruk eller brotts
lig verksamhet. Hollander (1985) fastslår att det emellertid 
finns en betydelsefull skillnad i själva begreppsbildningen 
såtillvida att LVU är mer diffust formulerad medan BvL gav 
klara beskrivningar och preci seringar av rekvisiten. "Ram-
lagsideologin bakom SoL har också präglat LVU och påverkat 
formuleringen av LVU genom en vag begreppsbi1dning, som ger 
större frihet vid tillämpningen." (Hollander, 1985, s 196) 

§ 1: Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av 
denna lag, om det kan antas att behövlig vård inte kan ges 
den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om 
honom och, när den unge har fyllt 15 år, av honom själv. 

Vård skall beredas den unge om 
1 brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande 

i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveckling 
el 1 er 

2 den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för all
varlig fara genom missbruk av beroendeframkal 1 ande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat därmed jämförbart 
beteende. 
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Vård med stöd av andra stycket 2 får även beredas den som 
har fyllt 18 men inte 20 år, om vård inom socialtjänsten med 
hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i 
övrigt är uppenbart lämpligare än annan vård. 

Rättshjälp till offentligt biträde kan beviljas dels för den 
unge och dels för vårdnadshavaren, vilket innebär att om 
barn och föräldrar har motstridiga intressen, vilket man 
numera oftast förutsätter, kan de ha var sitt biträde. 

Omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § i LVU kan göras 
om det är sannolikt att den unge behöver vård enligt LVU, 
förutsatt att vissa skäl föreligger, t ex att det skulle 
innebära fara för barnet att avvakta länsrättens beslut. 
Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av socialnämnden 
eller nämndens ordförande: 

§ 6: Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år 
skall omhändertas omedelbart 
om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med 
stöd av denna lag och 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till 
risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att 
den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 
vidare åtgärder hindras. 

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, 
får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Be
slutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Sedan socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 
kan även rätten besluta om omedelbart omhändertagande av den 
unge. 

Socialnämnden bestämmer vårdens innehåll och utformning 
utifrån barnets vårdbehov. Socialsekreteraren upprättar 
därför en vårdplan, dvs en övergripande plan för den vård 
som socialnämnden avser att anordna. Det innebär att 
soci al sekreteraren måste göra vissa bedömningar som kommer 
att vara vägledande för beslutsfattandet. Detta krav fanns 
ej i BvL. Vårdplanen skall ingå i ansökan till länsrätten. 
Efter rättens beslut är det nämnden som har vårdansvaret. 
Enligt 5 § skall nämnden noga följa vården. När vården inte 
längre behövs beslutar nämnden om dess upphörande. För barn 
som omhändertagits med stöd av LVU § 1.1 bör handläggaren 
avlämna rapport till nämnden en gång om året. När det gäller 
unga som vårdas p g a sitt eget beteende, LVU § 1.2, före
skriver lagen att vården skall omprövas inom sex månader 
från datum för beslutet och därefter fortlöpande inom sex 
månader från senaste prövning: 
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§ 5: Socialnämnden skall noga följa vården av den som har 
beretts vård med stöd av denna lag. När vård enligt lagen 
inte längre behövs, skall nämnden besluta att vården skall 
upphöra. 

Har den unge beretts vård med stöd av 1 § andra stycket 2 
eller tredje stycket, skall socialnämnden inom sex månader 
från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård 
med stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga skall därefter 
prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket skall 
upphöra senast när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 1 § andra stycket eller 
tredje stycket skall upphöra senast när den unge fyller 20 
år. Har sex månader då inte förflutit från det rätten be
slutade om vård eller socialnämnden senast prövade frågan om 
vårdens upphörande, får dock vård med stöd av lagen pågå 
längst till denna tid har gått ut. 

Barn - Föräldrar - Samhälle 
De anvisningar som lagen ger innebär en ständig balansgång 
för dess tillämpare - soci al sekreterarna. Det handlar om 
avvägningar i fråga om barns rätt - föräldrars rätt, om 
vilket som är föräldrars ansvar (för barnen) - samhällets 
ansvar. Det är också fråga om en gränsdragning mellan privat 
och offentligt liv. 

Att enbart ställa barns rätt mot föräldrars rätt innebär en 
förenkling av problematiken eftersom båda parter existerar i 
en relation till varandra och till samhället. Betydelsen av 
relationen mellan barn och föräldrar är och bör vara i prio
ritet i alla bedömningsavseenden (se kap 3). Men detta indi-
vidinriktade synsätt måste också ses i ett vidgat dynamiskt 
perspektiv, där familjen bedöms i förhållande till sina egna 
och samhällets förutsättningar. Barn och föräldrar är i 
själva verket omgivna av lagstiftning och samhället i ett 
ständigt samspel. Därför är det inte möjligt att bedöma en 
av dessa "parter" utan att ta hänsyn till de övriga. Det 
relationistiska synsättet råder rent allmänt inom det socia
la arbetet idag; det förespråkas också i lagstiftningen 
(SoL), där man betonar nödvändigheten av en helhetssyn vid 
problemlösning. I de lagar som omfattar barnavården (SoL och 
LVU) poängteras samhällets ansvar för barnen. Hollander & 
Marklund (1983) påpekar emellertid, att när barn far illa 
definieras inte bristerna som brister i samhällets omvårdnad 
utan som brister i familjen. Ännu har vi inte lärt oss att i 
det praktiska arbetet söka efter samband mellan barn som far 
illa och den omgivning som inte består av enbart familjen. 
Orsakerna till att barn omhändertas för samhällsvård defi
nieras alltså nästan uteslutande i individualistiska termer 
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(se kap 8). Hollander & Marklund (op cit) efterlyser därför 
en psykologisk och strukturell teori för det ansvar de kol
lektiva institutionerna bör har för att hjälpa och bistå 
barn i kris: en teori som också tar hänsyn till samhällets 
"omvårdnadsansvar". 

Liksom BvL utgår LVU från "barnets bästa". Barnets bästa är 
både medel och mål för soci al sekreterarens och socialnämn
dens beslut om intervention i familjen. Barnets "vårdbehov" 
är avgörande för ingripandet enligt LVU. Men vad innebär då 
dessa begrepp? Var gränsen för vad som är tolerabelt när det 
gäller barns uppväxtvillkor? Vilka kriterier skall användas 
vid bedömningen av barnets bästa? Dessa tolkningsproblem är 
i hög grad överlämnade till lagens tillämpare, socialsekre
terarna, som har ringa ledning från lagstiftarna. Social
tjänstens hänvisning till fri vi 11 ighet, en viktig ståndpunkt 
som soci al sekreterarna ser som en ledstjärna i arbetet, är 
stundtals inte längre relevant i praktiken. När SoL:s möj
ligheter är uttömda lämnas soci al sekreteraren med ett 
tvångsomhändertagande som det återstående alternativet. Att 
ingripa med tvång kan upplevas som ett faktiskt brott mot 
uttalade arbetsideal och mot ett värdesystem! Det är social
sekreteraren som förmedlar den sociala kontrollen och som 
ingriper i klientens frihet och det är inte minst tolknings
problemen i lagstiftningens innehåll, form och gränsdrag
ning, som bidrar till att skapa hennes osäkerhet i besluts
processen. Jag utvecklar detta resonemang i kapitel 11. 

Soci alberedningens betänkande 
Soci alberedningens översyn av LVU (SOU 1986:20) resulterade 
i ett helt nytt lagförslag - lag om tvångsomhändertagande av 
unga (LTU). LTU är mer detaljerat än LVU, men i betänkandet 
framhåller man att avsikten inte är att inskränka möjlig
heterna till tvångsomhändertaganden. Grunderna bör vara 
desamma. Men samtidigt överger man de nuvarande rekvisiten 
"fara och allvarlig fara" (1 § andra stycket, LVU) och 
föreslår i stället att prövningen baseras på dels den "fak
tiska skada" som den unge utsätts för och dels "de risker 
hans situation medför". I den debatt som betänkandet hit
tills medfört har förändringen av dessa begrepp - förut
sättningarna - tolkats som en principiell innovation, dvs 
man bygger in stoppmekanismer eller restriktioner gentemot 
en extensiv tillämpning av omhändertagandet som barnavårdan
de åtgärd. Lagförslaget var (är) ytterst kontroversiellt 
inom socialberedningen med flera reservati oner bifogade. 

Enligt lagförslaget skall ansökan om ett tvångsomhänder
tagande, förutom grunderna för åtgärden, också innehålla en 
beskrivning av familjens resurser. Den bör också klargöra 
skälen till att den unge inte kan få sitt vårdbehov till
godosett i hemmet eller på frivilliga grunder. Detta är 
betydelsefulla ställningstaganden som, enligt min mening. 



22 

kan medverka till en positiv utveckling av arbetsmetoderna 
dessutom vilar det på en synnerligen stabel teoretiskt 
grund. 

Lagförslaget från soci alberedningens sida hade påtagligt 
bristfällig förankring inom regeringen och hos departements
chefen. Det förefaller därför i nuläget (sept-86) osannolikt 
att det kommer att ligga till grund för riksdagens lagstift
ning. 

Handläggni ngen 
Vissa moment i socialsekreterarens handläggning styrs av 
processuella regler vars syfte är att garantera den formella 
rättssäkerheten. Dessa regler finns i SoL och Förvaltnings-
lagen (FL) som i huvudsak riktar sig till förvaltningsmyn-
digheter (och därmed är tillämplig i ärenden hos socialnämn
den). Den verksamhet som berörs är handläggning av ärenden, 
dvs "hela den procedur som börjar med ett ärendes anhängig-
görande och slutar med dess avgörande." (Hellners, 1983, 
s 36). Det är emellertid endast den beslutade verksamheten 
(den normrationella) som regleras av FL. Verksamheten som 
består i faktiska handl ingar (den mål rationel1 a) omfattas 
således ej. Soci al sekreterarens handläggning i föreliggande 
fall omspänner båda dessa verksamheter vilket ofta beskrivs 
i termer av hennes "rollkonflikt". Den 1/1 1987 trädde den 
nya förvaltningslagen i kraft (1986:223). På de punkter som 
berörs här skiljer den sig inte från den tidigare lagen. 

Lagens regler är indelade i två grupper, dels de som gäller 
alla ärenden "Allmänna bestämmelser" och dels de som gäller 
ärenden som direkt angår den enskilde "Särskilda bestämmel
ser för vissa ärenden". Den senare har giltigheten begränsad 
till myndighetsutövning mot enskild. Myndighetsutövning 
innebär samhällets åtgärder mot enskild person, dvs den en
skilde befinner sig i ett beroendeförhållande till myndig
heten. "För att myndighetsutövning i FL : s mening skall före
ligga krävs att myndigheten grundar sin befogenhet att be
stämma för enskild på författning eller annat beslut av 
regeringen eller riksdagen." (Hellners, 1983, s 61) Det är 
endast ärenden som mynnar ut i bindande beslut som omfattas 
av begreppet myndighetsutövning. I fråga om vad som är av
görande för begreppets giltighet refererar Hellners (1983, 
s 59) till departementschefens uttalande "... bestämmelserna 
skulle gälla bara i den mån det var fråga om utövning av be
fogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 
förhållande...". För att FL:s särskilda bestämmelser skall 
bli tillämpliga krävs alltså att myndighetens bestämmande
rätt utövas i förhållande till enskild. "För handläggning av 
ärenden som rör myndighetsutövning, dvs ärenden om förmåner 
och skyldigheter samt ingripanden mot enskilda, ges särskil
da bestämmelser i 14 - 19 §§ (prop. 1979/80:1 del A s 433). 
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En hänvisning till FL : s särskilda bestämmelser ges i 54 § i 
SoL, vilket innebär att alla ärenden hos socialnämnden där 
det är fråga om myndighetsutövning mot enskild skall hand
läggas med iakttagelse av dessa bestämmelser. 

Regeringsformen (RF 1 kap 9 §) fastslår att domstolar samt 
förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom 
den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta 
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartisk
het. Detta är en grundläggande regel för de sociala myndig
heternas verksamhet. 

Underlaget för beslut som angår den enskilde - myndighets
utövning - utgörs av en utredning. "Beteckningen utredning 
används i vårdlagarna om all den verksamhet som syftar till 
att göra det möjligt för en nämnd att fatta beslut i ett 
ärende hos nämnden." (prop 1979/80:1 del A, s 397). 
Soci alutredningen konstaterar att det är viktigt för den 
enskildes rättssäkerhet att myndighetens avgöranden grundas 
på en tillförlitlig utredning. "Ju mer ingripande de beslut 
är som nämnden får fatta, desto angelägnare framstår kravet 
på ett tillförlitligt beslutsunderlag", (prop. 1979/80:1 del 
A, s 398). Utredningens krav på hänsyn till den enskildes 
integritet och på saklighet och opartiskhet betonas. Enligt 
54 § i SoL skall socialnämnden ange beslutsmotivering enligt 
17 § FL vid beslut som innebär myndighetsutövning mot en
skild. Grunderna för beslutet dvs innehållet i utredningen, 
skall vara explicita. Axelsson (1985, s 10) säger "En myn
dighet får inte handla efter godtycke eller efter rent sub
jektiva grunder. För att en åtgärd skall få vidtas av en 
myndighet måste det föreligga skäl som är objektiva." Beslut 
får inte grundas på subjektiva värderingar, men det är 
ofrånkomligt att dessa ändå påverkat den slutliga bedöm
ningen av problemet. I fråga om dokumentation av uppgifter 
som innefattar subjektiva värderingar anför JO "...Inte 
heller kan man kräva att subjektiva värderingar inte skall 
få förekomma. Vissa uppgifter är av det slaget att de endast 
kan lämnas i form av en subjektiv värdering. De behöver för 
den skull inte vara irrelevanta. Vad som åsyftas är måhända 
att uppgifterna skall vara underbyggda och av betydelse för 
ärendet och att de inte bör innefatta förklenande värde
omdömen om klienten." (prop 1979/80:1, del A, s 402). 

Om uppgifter av subjektiv karaktär kan anses vara av bety
delse för utredningen är det således befogat att också do
kumentera dem. Utredningen utgör underlag för beslut. Axels
son (1985, s 35) fastslår följande: "Utredningsarbetet och 
sammanställande av utredningsmaterial et skall leda till att: 
1. Klarlägga rättsfakta 
2. Fastställa behovskravet 
3. Vidta lämpliga åtgärder 
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Handläggningen utmynnar därefter i ett beslut. Enligt Hel 1 -
ners ställs det vissa elementära krav på den myndighetsåt
gärd som rubriceras "beslut", det skall t ex vara förenat 
med "någon inte alltför obetydlig verkan mot part eller an
nan för att beslutet skall få angripas besvärsvägen." (Hel 1 -
ners, 1983, s 134). Det är den beslutande verksamheten som 
här åsyftas. Åtgärd inom ramen för det s k faktiska handlan
det kan inte överklagas. Formellt sett skall beslutet vara 
skriftligen dokumenterat. 

Hollander (1985) hänvisar till Aubert såsom upphovsman till 
indelningen av beslutsfattandet i en normrationell och en 
målrationell del. Den handläggning som definierats här om
fattar endast det normrationella beslutfattandet där beslu
tet fattas efter ett processuellt mänster. Det mål rationel1 a 
beslutsfattandet bygger på ändamålsbeslut där val av medel 
för att uppnå ett önskat utfall är avgörande. Rättssäkerhe
ten i sin tur består enligt Hollander (op.cit.) av en for
mell del som innebär att besluten fattas efter processuella 
regler och en materiell del som innebär att utfallet i be
sluten skall ha så likartade konsekvenser som möjligt för de 
som berörs av besluten. Såväl normrationella som målratio
nella beslut skall tillgodse rättssäkerhetskraven. Det finns 
kanske inte en uppenbar motsättning mellan dessa former av 
beslutsfattande, men de är inte heller på ett självklart 
sätt förenliga, i synnerhet inte i de fall då beslutet gäl
ler omhändertagande av barn. I det beslutet ingår hänsyns
tagande till såväl lagtillämpning som till en bedömning av 
problemet och dess prognos samt utfallets konsekvenser. 

Rättssäkerheten är av synnerligen stor betydelse i beslut om 
omhändertaganden, inte minst genom att man faktiskt ingriper 
i den personliga integriteten. Det är oftast svåra avgöran
den som ligger bakom den materiella rättssäkerheten, Hydén 
(1985) menar att det härvidlag spelar mindre roll på vilket 
sätt som beslutet fattas, bara dess innehåll blir "rättvisa" 
för de som berörs. Beslutsfattandet inom området är emeller
tid komplext och komplicerat inte bara för soci al sekretera
ren utan, enligt Andenaes (1986), även för experterna inom 
området - juristerna. Det som gör det mer komplicerat nu an
ser Andenaes (op cit) - i stil med det tidigare anförda av 
Hollander & Marklund (1983) - är utvecklingen av rättstatens 
oklara komplexitet från några få. klara faktorer till en 
mångfald faktorer med sinsemellan oklara inbördes förhållan
den. Resultatet menar Andenaes (op cit, s 3) blir: "I reali
teten ender man ofte opp med et eneste stort skjönnstema." 
Och det är här som det uppstår svåra överväganden och ställ -
ningstaganden för soci al sekreteraren - hennes professionel1 a 
kunskap omfattar socialt arbete, men omfattar det i samma 
grad tillämpningen av de sociala lagarna? Jag återkommer 
till denna fråga, och Andenaes resonemang kring den, i 
kapitel 11. 
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Kapitel 2 

UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND OCH UPPLÄGGNING 

Projektet Att skilja barn och föräldrar 

Den studie som ligger till grund för avhandlingsarbetet om
fattar det sociala arbetet inom den tunga barnavården. Valet 
av studieobjekt avgjordes av den ångest och osäkerhet som 
soci al sekreterarna deklarerade i fråga om den "omöjliga" ar-
betsuppgiften att omhänderta barn, ett i hög grad aktuellt 
och relevant problemområde. Vid den här tiden (1980-1981) 
hade ännu inte den senaste kaotiska omhändertagandedebatten 
i massmedia (som började omkring 1982) tagit fart vilket var 
en fördel eftersom jag hann få en konkret, realistisk bild 
av situationen innan dess. Debattens övertoner identifiera
des därmed lättare. 

Jag har undersökt och studerat barnavårdsarbetet i stort, 
men det är särskilt socialsekreterarens arbetsuppgifter, me
toder, och förhållningssätt och beslut vid omhändertagande 
av barn som analyserats. Hela omhändertagandeprocessen, in
kluderande planering för barnets framtid, arbetet med de 
biologiska föräldrarna samt utfallet av placeringarna har 
också undersökts. Det är främst soci al sekreterarna själva 
som fått beskriva sin arbetsuppgift och de smärtsamma käns
loupplevelser som otvivelaktigt medföljer. Men även omhän
dertagna ungdomar, några föräldrar samt andra samarbets-
partners har bidragit med sina respektive synpunkter på so
ci al sekreterarens roll och arbete. Undersökningen baseras på 
det praktiska sociala arbetet på socialkontoret i Umeå. 

Bakgrunden utgörs av projektet "Att skilja barn och föräld
rar". Eftersom detta finns utförligt beskrivet i projekt
rapporter (Claezon, 1981, 1982, Claezon & Larsson, 1983a, 
1983b, 1984) samt i boken Det svåra valet (Claezon & Lars
son, 1985) är den följande beskrivningen endast av summarisk 
karaktär. Projektet genomfördes i samarbete mellan social
kontoret i Umeå och Institutionen för socialt arbete vid 
Umeå universitet. Dess inriktning bestämdes efter inledande 
diskussioner och seminarier med personalen på socialkonto
ret, som allmänt ansåg att tvångsomhändertagande av barn var 
det svåraste problemområdet inom socialsekreterarens arbets
fält. Det framgick vid genomgång av tidigare forskning inom 
området att separationsproblematiken alltmer uppmärksammats 
på senare år, medan socialsekreterarens roll och inflytande 
på arbetet med att skilja barn och föräldrar, inte hade ana
lyserats i samma utsträckning. För att studera och belysa 
den faktiska handläggningen av arbetsuppgiften samt vilka 
faktorer som kan vara avgörande för beslutet att föreslå 
tvångsomhändertagande, ställdes därför socialsekreteraren, 
hennes roll och påverkan på arbetet, i fokus. Målet med en 
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noggrann kartläggning av omhändertagandeprocessen, var att ta 
fram kunskaper och visa på möjliga förbättringar i handlägg
ningen och beslutsfattandet för att därmed uppnå minskade 
negativa effekter för barn, biologiska föräldrar, fosterför
äldrar och soci al sekreterare, m a o - att göra det onda 
mindre ont. 

Projektet finansierades av Delegationen för social forskning 
(DSF) och genomfördes under en treårsperiod 1981 - 1984. 
Studien var planerad att omfatta socialsekreterarnas arbete 
och roll i samtliga nya tvångsomhändertaganden av barn - de 
s k miljöfallen - som beslutades under ett år. Den huvud
sakliga datainsamlingsperioden omfattade tolv månader mellan 
den 1/8 1981 och 31/7 1982. Eftersom perioden sträckte sig 
över årsskiftet 1981-82 då Socialtjänsten trädde i kraft om
fattades de aktuella fallen av såväl BvL §§ 25a och 29 som 
LVU § 1:1. Vid planeringen uppskattade socialkontoret dessa 
ärenden till c:a 30 - 40 för det aktuella året. Det visade 
sig snart vara en grov felbedömning och för att erhålla 
tillräckligt underlag för undersökningen inkluderades därför 
även omhändertaganden jämlikt BvL §§ 25b och 29 samt LVU § 
1:2 - de sk beteendefallen. 

Redan i början av undersökningën var det ytterst svårt att 
skapa sig en entydig bild av det barnavårdsarbete som 
socialsekreterarna uppgav som den mest påfrestande arbets
uppgiften dvs att tvångsomhänderta barn för samhäl1svård. 
Därför beslöts att även studera barnavårdsarbetet i stort 
under ett år, för att därigenom få en bild av den kontext i 
vilken omhändertagandefallen utgör en särskilt svår grupp 
och en särskilt svår arbetsuppgift. 

Samtliga nyaktualiserade barnavårdsärenden under ettårspe
rioden kartlades tillsammans med de tvångsomhändertaganden 
som beslutades . De senare mer detaljerat än de förra. 
Variablerna som användes kan klassificeras i grupperna: Bar
nens bakgrund, problemet, ärendenas handläggning och social
sekreterarnas synpunkter och förhål 1ningsätt. Därmed erhölls 
betydelsefull kunskap på olika nivåer. Syftet var att få en 
övergripande bild av barnavårdens klienter, deras antal, 
ålder, kön, familjeförhållanden, tidigare erfarenheter av 
socialvården samt vilka problem som föranleder anmälan. Det 
var också av intresse att undersöka vem som tar initiativ 
till anmälan och vilken strategi socialsekreteraren därefter 
tillämpar. Ur den stora gruppen barnavårdsklienter urskildes 
så småningom den mindre grupp barn, för vilka man ansåg att 
det förelåg ett behov av samhäl1svård. Vissa jämförelser 
gjordes mellan de tvångsomhändertagna barnen och övriga 
klienter inom barnavården. 

Projektarbetet indelades i tre faser vilka finns beskrivna i 
sex projektrapporter och en bok (se tablå 1). Den första fa
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sen ägnades åt såväl teoretisk som empirisk kunskapsupp
byggnad. Därefter följde en analys av soci al sekreterarnas 
arbete med de omhändertagna barnen och deras familjer, or
saken till omhändertagandet och placeringens syfte och re
sultat. En uppföljning av de placerade barnen och de ompla
ceringar som företogs genomfördes också. En fördjupad studie 
av socialsekreterarnas upplevelser av handläggningsprocessen 
och dess konsekvenser var en naturlig fortsättning på arbe
tet, i synnerhet i fråga om metodutveckling och förändrings
aspekter . 

Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer med socialsek
reterarna, omhändertagna ungdomar samt föräldrar, socialsek
reterareenkät, egna observationer, seminarier eller grupp
möten på socialkontoret, barnpsykiatriska kliniken m fl, 
journalanteckningar, sociala utredningar, socialnämndsproto
koll och statistik. En utförlig beskrivning av dessa 
tekniker återfinns i appendix. 

Projektet och dess resultat seminariebehandlades fortlöpande 
i en projektgrupp på socialkontoret. Projektgruppen bestod 
av tolv socialsekreterare från distriktsgrupperna och från 
familjehemsgruppen. De förslag till kvalitativa förbätt
ringar av barnavårdsarbetet som presenterades utifrån slut
satserna av projektet är också ett resultat av projekt
gruppens arbetsseminarier. En sammanfattning av projektet 
och dess slutsatser finns redovisat i Det svåra valet 
(Claezon & Larsson, 1985). 

Undersökningsprocessen från projektplanering till slutföran
det av avhandlingen kan illustreras med följande tablå. 

Tablå 1 Avhandlingsarbetets process 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

projekt- projektarbete projekt
start avslutning 

-datain-
samli ng 

-kartlägg-
ning av 
barnavårds
arbetet 

-fortsatt data-
insamling ang 
omhändertagandena 
och ang social
sekreterarnas 
handläggning 

-databearbetning 
-rapportering 

-siutrapporten 
omarbetas till 
bok 

-datainsamling 
-bearbetning 
och analys av 
data 

-avhand-
1ingsar-
betet slut
förs och 
dokumenteras 
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Dokumentation : 

Rapport I Fakta, forskning och foresta"! 1 ningar om 
fosterbarnsvård (Claezon, 1981) 

Rapport II Handledning i socialt arbete. Ett kompen
dium baserat på Alfred Kadushin Super
vision in Social Work (Claezon, 1982) 

Rapport III Årsrapport projektåret 1981-1982 (Claezon 
& Larsson, 1983) 

Rapport IV Med mitt mått mätt - socialarbetarens syn 
på sin uppgift (Claezon & Larsson, 1983) 

Rapport V Årsrapport projektåret 1982-1983 (Claezon 
& Larsson, 1984) 

Slutrapport från projektet "Att skilja barn och föräld
rar" (Claezon & Larsson, 1984) 

Bok Det svåra valet, Liber, Malmö 1985 
(Claezon & Larsson) 

Avhandling Bättre beslut. En studie av socialsekreterarnas 
handläggning av omhändertaganden. 

Undersökningen fortsätter 

Vid redovisningen av projektet (Claezon & Larsson, 1985) låg 
tyngdpunkten på de empiriska argumenten. Dessa avsåg i hög 
grad socialsekreterarens arbetsmetoder och förhållningssätt 
i det praktiska arbetet och diskuterades i jämförelse med 
ett "idealt" teoretiskt synsätt. När projektarbetet avslu
tats inledde jag nästa moment som i stor utsträckning ut
gjorde en analys av socialsekreterarens arbete, i synnerhet 
i fråga om beslutsprocessens innebörd och implikationer. Be
dömningen av barn och föräldrar - "tillräckligt dåliga" för 
att motivera ett omhändertagande eller "tillräckligt bra" 
för att undkomma en ofrivillig separation - ägnades också 
särskilt intresse. 

Aktmaterialet rörande de tio omhändertagna barnen granskades 
åter mycket noggrant. Först i ett försök att vara "totalt 
öppen" för att därmed ge plats åt icke förutbestämda aspek
ter. Därefter styrt av frågor kring dokumentationen av prob
lemet och behandlingsarbetet, motiveringen för beslutet om 
samhällsvård samt i vilka centrala avseenden beskrivningen 
av dessa barn skiljer sig från övriga icke omhändertagna 
barnavårdsklienter. 
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I den fortsatta undersökningen ingick även ett omfattande 
arbete med socialkontorets registerlistor över barnavårdens 
klienter i avsikt att få fram relevanta statistiska uppgif
ter . 

Till skillnad från det tidigare projektarbetet har den fort
satta undersökningen haft en teoretisk tyngdpunkt. I korthet 
kan dess huvudsakliga syfte uttryckas som en teoretisk ana
lys av de olika komponenter som tillsammans utgör de s k 
svårigheterna i socialsekreterarnas bedömning av familjer 
samt vid beslutssituationen när det gäller eventuella om
händertaganden av barn för samhäl1svård. 

Avhandlingens syfte 

Socialsekreteraren är ofta i skottlinjen då omhändertaganden 
av barn debatteras. Som myndighetsutövare och representant 
för det samhälle som ibland med tvång separerar barn och 
föräldrar är hon i blickpunkten - det är social sekreteraren 
som allmänt utses till "syndabock" och det är mot henne som 
kritiken riktas. Det är därför angeläget att undersöka och 
beskriva de verkliga förhållandena inom probiemområdet. 
Forskningens utgångspunkt är därför de problem som upplevs 
som angelägna inom det praktiska arbetet. 

Avhandl ingens syfte är, i generella termer, att ge ökad in
sikt om soci al sekreterarens roll inom en bestämd del av bar
navården. Själva beslutsprocessen ägnas speciella studier 
eftersom den innebär ett särskilt ångestfyllt arbetsmoment, 
som inte tidigare uppmärksammats tillräckligt. 

Det har varit väsentligt att presentera rena fakta kring den 
situation där socialsekreteraren föreslår omhändertagande av 
barn. Detta utgör den datainsamlande eller empiriska delen. 
Ett andra moment är att finna teoretiska samband mellan 
dessa fakta för att tolka och försöka förstå vilka faktorer 
som samverkar vid handläggningen av dessa ärenden. Detta ar
betsmoment utgör i sin tur analysen och tolkningen av den 
beskrivna verkligheten. 

Syftena kan preciseras på följande sätt: 

att genom en empirisk studie kartlägga barnavårdsarbetet, 
med särskild inriktning på omhändertaganden av barn samt att 
kartlägga soci al sekreterarens roll och påverkan på detta ar
bete 

att undersöka i vilka avseenden de omhändertagna barnen 
skiljer sig från icke omhändertagna barnavårdskl i enter med 
snarlik bakgrund och liknande problem 
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att teoretiskt tolka de empiriska utsagorna 

att särskilt granska och analysera soci al sekreterarens be
slutsprocess vid omhändertaganden för att definiera de olika 
komponenterna som tillsammans utgör källan till de omvitt
nade svårigheterna och osäkerhetsupplevelserna. 

Frågeområde och studieobjekt 

Det är i relationerna mellan socialsekreterarna och klien
terna som svårigheterna aktualiseras. Ojämlikheten i förut
sättningarna för relationen skapar osäkerhet. Och den kon
text i vilken dessa relationer skall spira är en motsägelse
full och kaotisk verklighet: barnets och föräldrarnas kri
tiska livssituation å ena sidan och socialsekreterarens myn
dighetsutövning och representantskap när det gäller samhäl
lets lagar och ospecificerade normer å andra sidan. 

Den här beskrivningen är förstås en efterhandskonstruktion. 
Den präglas av den syn på problemet som vuxit fram under en 
ackumulerande kunskapsprocess, vilken tveklöst övertygat mig 
i fråga om problemområdets relevans och om nödvändigheten av 
förändringsarbete inom barnavården. 

I undersökningens inledande skede formulerades frågorna i 
huvudsak kring det praktiska arbete som tillämpades vid om
händertaganden. Det är bearbetningen av dessa frågor som se
dermera visat vägen för den teoretiska analysen och följd-
frågestäl 1 ni ngarna kring beslutsprocessen. 

I kapitel 1 har jag skisserat en bild av problemområdet ge
nom att beskriva socialsekreterarnas dilemma. Mera precist 
kan detta dilemma beskrivas utifrån tre olika perspektiv: 
från lagen dess tolkning och tillämpning, från organisa
tionen som grund för det professionella arbetet samt utifrån 
ett personligt och privat plan. I föregående kapitel visade 
jag på de svårigheter som soci al sekreteraren ställs inför 
vid tillämpning av lagen, som med sin "mjuka" (ramlag) ka
raktär ger oklara direktiv. Den förutsätter också - förutom 
rent rättsliga - svåra psykologiska bedömningar av barn och 
föräldrar samt en balansgång mellan barns rätt, föräldrars 
rätt och helhetssynen. De vida definitionerna av fundamen
tala begrepp som "barnets bästa" och liknande, orsakar i sin 
tur definitionsproblem när de skall praktiseras, likaså är 
det oklart var gränsen för samhällets ansvar för barnen (och 
familjerna!) går. Ingripandets frihetsberövande natur stäl
ler stora krav på rättssäkerhet, denna ifrågasätts ibland 
från allmänhetens sida, vilket försätter handläggaren i en 
svår situation då hon inte kan "lägga korten på bordet" av 
sekretesskäl. Det andra perspektivet, organisationen, visar 
upp uppenbara brister när det gäller att ge stöd i en så 
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svår arbetsuppgift som ett tvångsomhändertagande. Arbetssi
tuationen är pressad med tidsbrist som följd och handled
ning är ännu inte riktigt en självklarhet. Även om social
sekreteraren har möjlighet att diskutera sina "ärenden" med 
arbetsledare och kollegor, är hon ändå ensam med beslutet. 
Beslutsfattandet är en särskilt svår process då samtliga 
faktorer (från dessa tre perspektiv) vägs in. Det tredje, 
det personliga och privata planet, aktualiseras ofrånkom
ligen i varje omhändertagandeärende. Identifikationsmöjlig
heterna kan hota soci al sekreterarens personliga balans, 
ångesten inför separationen och inför beslutet om denna, 
medför problem långt utanför den professionella sfären, in i 
hennes egen livssituation. Att klargöra sina värderingar -
och veta att de faktiskt påverkar bedömningen - är en plåg
sam upptäcktsfärd in i soci al sekreterarens egen livshisto
ria. 

Tidigare i detta kapitel samt i appendix diskuteras också 
problem- och frågeområdet likväl som undersökningens studie
objekt. Därmed kräver detta avsnitt endast en kortfattad 
speci fi cering av frågestäl 1 ningarna och studieobjektet. 

Som tidigare nämnts är det soçial sekreteraren, som är det 
huvudsakliga studieobjektet - i hennes relation till barn 
och biologiska föräldrar (samt mera perifert till foster
föräldrar och institutionspersonal) i samband med omhänder
tagande av barn för samhäl1svård. Det är alltså i en allde
les bestämd situation - med "myndighetsutövning" och "be
slutsfattande" som förtecken - som mina frågor har särskild 
tyngd. Eftersom soci al sekreteraren som aktör även är beroen
de av yttre strukturer, som t ex organisationen och social
lagarna, omfattar frågeområdet även dessa "relationer". 

Är det överhuvudtaget möjligt för soci al sekreteraren att ha 
en fungerande relation till någon som hon samtidigt har en 
viss social kontroll (makt) över? Är det möjligt att fatta 
ett beslut som innebär en separation av barn och deras för
äldrar och sedan fortsätta att arbeta för deras återföre
ning, utan att den egna ångesten (se kapitel 9) - eller för
äldrarnas negativa känslor - står i vägen? Dessa frågor 
föregås emellertid av de tidigare grundläggande frågeställ
ningarna om omhändertagandeprocessen, vars gemensamma 
nyckelord i upplevelsedimensionen är "smärta". 

Frågestäl 1 ningarna omfattar en i tidshänseende lång period 
men har sin tyngdpunkt under den s k omhändertagandeproces
sen (inkluderande placering) för de personer som är inbe
gripna i skeendet. Den första fasen fram till beslutet ka
rakteriseras av frågor kring socialsekreterarens arbete och 
relationer med barn och föräldrar, familjens historia och 
bakgrunden till problemet, förebyggande åtgärder, besluts
processen och soci al sekreterarens roll. Därefter följer imp-
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1 ementationen av beslutet dvs omhändertagandet och dess 
målsättning för barn och föräldrar. Placeringen inleder den 
tredje fasen med frågor kring tre viktiga omständigheter: 
uppföljning, utfall och utvärdering. Utvärdering är särskilt 
betydelsefull eftersom den bidrar till kunskap om resultatet 
av arbetet med utsatta familjer samtidigt som den ger en 
struktur över arbetet. Föreliggande arbete är koncentrerat 
kring de frågor som behandlar socialsekreterarens roll vid 
omhändertagandet, inte minst när det gäller beslutsproces
sen. Flera av de övriga frågestäl1 ningarna har tidigare dis
kuterats (Claezon & Larsson, 1985) och får därför mindre ut
rymme här. 

Den oro och osäkerhet som präglar soci al sekreteraren vid 
själva omhändertagandet är förstås av sådan karaktär att den 
inte låter sig tolkas entydligt. Dess kvalitativa - inbegri
pet känslor och värderingar - natur möjliggör tolkningar 
utifrån flera, i vissa fall motstridiga, teorier. För trots 
all den kunskap om omhändertaganden och dess konsekvenser 
som faktiskt finns (se kapitel 3), råder det fortfarande 
osäkerhet vid omhändertagande av barn. För övrigt, det är 
naturligtvis inte trots kunskapen utan på grund av densamma, 
som oron lever kvar! 

Jag har alltså valt att lyfta fram beslutsfattandet, som 
inom socialt arbete hitintills är ett försummat teoretiskt 
område, för att belysa de olika faktorer som bidrar till so
ci al sekreterarens ångest inför beslutet att omhänderta barn. 
Därmed inbegrips socialsekreterarens egen roll och påverkan 
och de omständigheter som rör barnet och de biologiska för
äldrarna samt frågan om det överhuvudtaget är möjligt att 
med tillräcklig precision bedöma kvalitén på föräldraskap 
eller på barns beteende, uppväxtsituation och/eller beteen
de. Hur avgör man vad som är bra respektive dåligt i de 
många gränsfallen? De omvittnade svårigheterna behöver lyf
tas fram och definieras. Likaså krävs en speci fi cering av de 
i beslutsprocessen ingående (emotionella och kognitiva) kom
ponenterna som kan relateras till beslutsfattaren, social
sekreteraren. Såväl som professionell aktör som individ blir 
hon berörd av beslutets dignitet. Alltså: kan man assistera 
och underlätta socialsekreterarens arbete med att omhänderta 
barn? Kan man höja det sociala arbetets kvalité i dessa 
svåra ärenden? 

Forskni ngsmetod 

Eftersom målet för undersökningen är att sammanfattande be
skriva, analysera och kritiskt granska det s k tunga sociala 
barnavårdsarbete, är det begreppet utvärderingsforskning som 
bäst förklarar huvudinriktningen hos min forskningsansats. 
Det är verksamheten på socialkontoret som jag studerat, 
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d v s  d e t  b a r n a v å r d a n d e  a r b e t e t  n ä r  d e t  g ä l l e r  b a r n  o c h  f ö r 
äldrar som berörs av omhändertaganden för samhällsvård. So
ci al sekreterarnas relation till den egna organisationen be
aktas också, men denna strukturella nivå granskas endast som 
komplement till mitt huvudsyfte som omfattar socialsekre
terarna. 

Forskningsarbetet har ägt rum i direkt anslutning till det 
sociala arbetet på "fältet" och min roll som forskare har 
präglats av såväl engagemang som distans. Därmed har jag 
växlat mellan ett aktörs- och ett åskådarparadigm (forska
rens aktiva respektive passiva roll i arbetet, som också 
bygger på en tvåvägs- respektive en envägskommunikation) med 
tyngdpunkten förlagd till det förstnämnda. En kontinuerlig 
dialog har förts med socialsekreterarna och i viss mån har 
det även förekommit ett sådant utbyte med klienter. 

Utvärdering är inte ett entydigt begrepp, det kan emellertid 
sammanfattningsvis och ganska brett definieras som "ett sätt 
att medvetet ta ställning till frågan om ett program funge
rar i enlighet med i förväg uppställda avsikter"(Swedner, 
1983, sid 62). Med program avses då komplexa program eller 
behandlingar med utsträckta tids- och rumsperspektiv. Ana
lysen av arbetet och de förändringar som den kan leda till 
försvinner emellertid i alltför hög grad i den här defini
tionen för att den ska kunna beskriva mitt angreppssätt. Ut
värderingen är en fas i arbetet som därutöver innehåller ett 
inslag av aktionsforskning eller "evaluative work" såsom 
också Swedner (1983, s.62) beskriver det: "Det består i 
princip i att granska och analysera det arbete som bedrivs 
inom ett pågående förändringsarbete i syfte att genom 'åter-
föring' ('feed-back') till involverade personer och institu
tioner precisera och skärpa insatserna. I bästa fall kan ut
värderingsarbetet på detta sätt bli ett led i arbetet på att 
analysera förändringsarbetet i sin helhet." Kunskapsproduk
tionen blir därmed en integrerad del i utvärderingen. 

Arbetet med omhändertagande av barn kan också av andra skäl 
betecknas som förändringsarbete. Framför allt vill jag peka 
på den nya lagstiftningen som givit större utrymme åt 
socialsekreterarens metodutveckling; särskilt i samband med 
genomgripande förändringar av det sociala arbetets egna för
utsättningar torde sådana innovativa perioder känneteckna 
arbetet. 

Den forskningsmetod som tillämpats med dessa utgångspunkter 
är ofta förekommande i engelsk och amerikansk forskning inom 
ämnesområdet. I Sverige har också Andersson (1984) med fram
gång använt denna metod vid sin undersökning. Packman (1986) 
i England har nyligen presenterat sin studie, vilken också 
baseras på en liknande forskningsmetod. Aldgate (1980) och 
Rowe & Lambert (1980) i England, Shapiro (1976) i USA samt 
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McCotter (1981) i Australien är andra exempel. Deras forsk
ningsansatser innehåller en kartläggning av förhållandena 
för barn, biologiska föräldrar, fosterföräldrar och social
sekreterare med tyngdpunkten förlagd till någon av dessa el
ler till ett par av dem, samt en analys av data ofta inne
fattande någon form av rekommendation för förändring av det 
praktiska sociala arbetet. Ett av de största internationel1 a 
forskningsprojekten inom ämnet på senare år, har genomförts 
i USA av Fanshel & Shinn (1978). Förutom huvudstudien har 
det också resulterat i flera värdefulla delstudier (t ex 
Shapiro, 1976). Utvärdering (evaluation) ingår, om än inte i 
formell bemärkelse så dock i hög grad enligt den tidigare 
citerade Swednerska definitionen, vilket framgår av föl
jande: 
"...an enterprise, focused exclusively on evaluation would 
be more restricted in its focus, seeking to 'zero in1 o n po
licy decisions as the major unit of attention. In contrast 
to such an orientation, our entry into this area of inquiry 
was as much theoretical and speculative as it was practical 
and applied. We ranged widely, seeking to illuminate theo
retical issues that concerned child development researchers 
for several decades." 

"Our assertion that our investigation does not constitute a 
formal appraisal of the social service system system of fos
ter care does not gainsay the fact that a number of aspects 
of the study have evaluative implications. That is, our 
collection of data and our analysis were designed to provide 
information about the impact of the foster care experience 
on our subjects. The message that emerged from the Maas and 
Engler study of the late 1950s seemed to be, 'Your system is 
hurting children.' In the investigation we report here, we 
undertook to examine this issue in the context of a more po
werful research design, the longitudinal study."(Fanshel & 
Shinn, 1978, sid 17) 

Det svenska Barn i krisprojektet som leds av Bengt Börjeson 
kan också anföras som exempel - undersökningen är dessutom i 
flera avseenden inspirerad av Fanshels & Shinns studie. Det 
är tydligt att kombinationen utvärderingsforskning och nå
gon form av aktionsforskning är ofta förekommande. Jag har 
uppfattat denna forskningsmetod som fruktbar inom området 
och detta har också påverkat mitt val av metod och ti 11 väga-
gångsätt. 

Jag har härovan karakteriserat mitt forskningsarbete som en 
"metodisk hybrid" där både utvärderingen av de sociala åt
gärderna och ett bidrag till utvecklingen av dessa åtgärder 
ingår som viktiga delar i forskningsapproachen. Denna forsk
ningsmodell brukar stundtals ideologiseras, dvs man söker 
framhålla den som ett normativt exempel för forskning i so
cialt arbete (se exempelvis Swedner..) I mitt fall vill jag 
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beskriva angreppssättet med litet mindre bokstäver: valet av 
forskningsansats har i väsentlig grad betingats av att den 
tedde sig naturlig i mitt fall. Jag har haft behov av för
troendefulla kontakter med soci al sekreterarna eftersom jag 
vistats i deras arbetsmiljö under lång tid. Det är då natur
ligt att jag även under forskningsarbetets bedrivande har 
velat ge tillbaka av de erfarenheter jag gjort - även om 
dessa inte på något sätt varit slutgiltiga. 

Men detta att ge tillbaka kräver givetvis att mina iaktta
gelser bygger på en systematisk granskning - eller utvärde
ring om man så vill. Det finns risker också med mitt till
vägagångssätt - t ex att man blir för "harmlös". Man ger 
tillbaka endast det man vet att gruppen av socialsekreterare 
accepterar. Jag tror jag vågar säga att denna risk varit 
ganska obetydlig i mitt projekt. Eftersom jag vistats så 
länge i socialsekreterarnas arbetsmiljö har det funnits rika 
tillfällen att byta åsikter och att kunna hävda en själv
ständig forskarrol1. 

Det här resonemanget berättar förstås inte något om hur jag 
gått tillväga i mitt arbete, metodiskt sett. Hur beskriver 
man en komplicerad social kontext där man har tillfälle till 
olika slags "observationer" under en treårsperiod? Det finns 
knappast någon anvisning om detta! Mitt svar är helt enkelt 
att jag valt alla möjliga arbetssätt. Jag har arbetat med 
informella intervjuer, intervjuer efter fastställt intervju
formulär, informella observationer, enkätmetod, osv. (se 
appendix) 

Jag har likaså varit öppen för olika typer av data - såväl 
kvantitativa (där det varit möjligt att få sådana informa
tioner) som kvalitativa data. Men till syvende och sist blir 
mina slutsatser naturligtvis tolkningar av det mångfacette
rade informationsunderlaget - om man så vill har jag - meto
diskt sett - en kvalitativ meta-approach. 

Till det sagda skall tilläggas, att jag många gånger också 
arbetat med data som utgjorts av olika akter, statistiska 
sammanställningar osv som blivit tillgängliga för mig. 

Det finns en undertext i min beskrivning: jag har velat an
tyda mångfalden av mitt empiriska material; denna mångfald 
har naturligtvis krävt ett systematiskt arbetssätt från min 
sida - om jag inte skulle drunkna i oöverskådliga intryck. 
Jag har alltså haft socialförvaltningen som min forskarmiljö 
under lång tid men mitt arbete där har dock varit den utom
stående iakttagarens. Jag har alltså inte på något sätt fun
gerat som en deltagande observatör när det gäller socialse
kreterarnas arbetsuppgifter. Någon roi 1 diffusion mellan 
forskarrollen och soci alsekreterarrol1 en har det inte varit 
fråga om! 
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Data och datainsamlingsmetoder återfinns detaljerat beskriv
na i appendix. 

Avhandlingens fortsatta disposition 

Det är nu dags att orientera läsaren om huvuddragen i av
handlingens fortsatta förlopp. 

I del II ger jag en teoretisk framställning rörande social
sekreterarens arbete inom "den tunga barnavården", med stark 
tonvikt på en tolkning av viktigt empiriska undersökningar 
inom probiemområdet. Men jag har inte velat göra min teore
tiska granskning som ett referat; tvärtom. Jag har selek
tivt valt ut en studie, "En engelsk undersökning", som na
turligtvis inte innehåller alla svar men som ställer många 
viktiga frågor. Fortsättningen av del II, f o m kapitel 4 
blir med utgångspunkt från detta selektiva perspektiv mer av 
överblickskaraktär. Och det jag försöker ge en översikt av 
är alltså det konkreta arbetet med omhändertagande av barn. 

Del III speglar 'beslut' ur olika perspektiv. För att disku
tera soci al sekreterarnas beslutsfattande krävs en generell 
beskrivning av 'beslut' och hur de teoretiskt definieras. 
Därmed är det inte sagt att socialsekreterarna verkligen 
fattar beslut efter rationella modeller eller via besluts-
teoretisk argumentering. Det emotionella inslaget i den här 
typen av beslut gör de kognitiva modellerna otillräckliga, 
enligt min mening. Men kapitel 7 tjänar som en teoretisk ram 
för beslutsfattandet som en allmän företeelse, utifrån vil
ken jag först studerat socialsekreterarnas speciella typ av 
beslutsfattande. De två modeller som presenteras visar på 
olika perspektiv i fråga om beslutsfattandets form och inne
håll. Kapitlet avser också att belysa beslutsfattandets kom
plicerade och komplexa natur och struktur. Därefter kan det 
som är speciellt för socialsekreterarnas situation i före
liggande fall studeras. Övriga tre kapitel ägnas åt detta. 
Mot vilken bakgrund fattas besluten? Vilka beslut fattas och 
vilka bör fattas? Varför är det så ångestladdat och svårt? 
En beskrivning och analys av socialsekreterarnas beslutssi
tuation (i detta speciella fall) är ämnad att besvara frågor 
inom detta område. 

Slutligen: i del IV fortsätter min diskussion om besluts
fattandet och om underlag för beslut om omhändertagande av 
barn. De centrala frågorna avser 'bedömning' av barn och 
föräldrar samt 'beslut' om när dessa inte "motsvarar våra 
samhäl1snormer" - ett förslag till modell presenteras. So
cialsekreterarnas riktlinjer, rättesnören och roll föreslås 
en ny - mer distinkt - utformning. 
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Allra sist 'Epilogen"- en glimt av vad som följde på social
sekreterarnas handlande några år tidigare. 



DEL II 

"FOSTER children are not 'ordinary' 
because they have had to come away 
from home; they are not ordinary 
because sometimes they may be 
unusually difficult or unhappy. But 
they are ordinary in the sense that 
they are trying to develop in the 
same way as any other child. So we 
must therefore first consider the 
development of ordinary children." 

(Olive Stevenson, 1965 s.17) 
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KAPITEL 3 

FORSKNING SOM FÖRT FRAMÅT 

Det problem jag valt för min undersökning har en vid teore
tisk spännvidd, från psykoanalytisk teori som beskriver ob
jektrelationer till mera metodiska frågor som berör hand
läggningen av omhändertaganden. Detta inte bara möjliggör 
utan nödvändiggör pluralistiska anspråk på relevanta teo
rier. Dessa bör omfatta de berörda parterna: barn, biologis
ka föräldrar, fosterföräldrar och soci al sekreterare, samt 
deras inbördes förhållanden. Min redovisning av forsknings
läget är också en redovisning av de teoribildningar som för 
närvarande, efter forskning och utvecklingsarbete, är ak
tuella. Av lingvistiska skäl härrör de, internationel11 
sett, i synnerhet från engelskspråkiga länder (Storbritan
nien, USA och Australien). Den i forskningshänseende mest 
betydelsefulla undersökning för mitt vidkommande är Packman, 
(1986). Dess direkta inriktning på soci al sekreterarens roll 
i samband med omhändertaganden är en inte ofta förekommande 
ansats. Den övriga forskningen, med t ex barn eller biolo
giska föräldrar som huvudsakligt studieobjekt, är synner
ligen värdefull och visar tydligt varför handläggningen på 
ett varsamt och insiktsfullt sätt måste ta hänsyn till de 
olika parterna och deras behov. Jag menar också att de här 
beskrivna teorierna - forskningen är såväl en koppling som 
ett komplement till mitt eget begränsade material. 

Forskningsläget 

Under de senaste 30-35 åren har forskningen om 'foster
barnsvård1 u tvecklats från de undersökningar i USA, vilkas 
grundläggande frågor avsåg antal et barn som omhändertogs 
och placerades i fosterhem eller på institution. Problemom
rådet omfattade i hög grad kvantitativa aspekter på foster
barnsvården. Antalet fosterbarn har minskat sedan 1950-
talet. En av orsakerna är att det, såväl moraliskt som eko
nomiskt, blivit lättare för unga ensamma mödrar att ta hand 
om sina barn. Socialpolitiska åtgärder, t ex barnomsorg och 
föräldrapenning, har mer än något annat bidragit till att 
reducera antalet fosterbarn. En annan bidragande orsak är 
att antalet "oplanerade" barn ( eller de tidigare benämnda 
"oäkta" barnen ) minskat genom tilltagande användning av 
preventivmedel samt genom de ökade möjligheterna till abort. 
Forskningen visar att de små barn som omhändertas idag, of
tare kommer från synnerligen problemtyngda familjer, vars 
problem är komplexa och svårrehabi1 i terade. Barnen har 
alltså en svårare bakgrund och risksituation, som de skall 
skyddas från, än de barn som omhändertogs på 50-talet. 
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Den senare forskningen har omfattat olika kvalitetsaspekter 
på interventionen samt den fara som de placerade barnens ut
veckling utsätts för.Vid sidan av de övergripande fråge-
stäl 1 ni ngarna har forskningens frågeområden preciserats. Mot 
varandra ställs frågorna om det är bäst för barnet att vara 
kvar i sin biologiska familj eller om man bör omhänderta och 
"skydda" det från sin bakgrund. När bör man välja det ena 
eller det andra alternativet? Denna fråga baserad på "bar
nets bästa" (en grundsyn som vunnit mark genom åren och som 
ibland anses hota föräldrarätten) har varit upphov till 
ingående forskning, vilken i sin tur bidragit till ökad för
ståelse i fråga om de skadeverkningar som en separation av 
barn och föräldrar medför. Teoretiskt beskrivs dessa skade
verkningar i huvudsak genom psykoanalytiska förklaringsmo
deller. Faran med omhändertaganden och dess konsekvenser -
för barn och föräldrar - har blivit ett "etablerat faktum". 
Man utgår i stället från att det bästa för barnet oftast är 
att stanna kvar hos sina föräldrar. Men oftast' visar på 
det kontroversiella i beslutet, det finns inga enkla eller 
självklara ställningstaganden. Forskningen har därför, på 
basis av ett stort antal internationella forskningsprojekt, 
ytterligare förfinat frågeställningarna. 

Två huvudprinciper står emot varandra. Den ena kan beskrivas 
som en "tillfällighetsprincip", vilket innebär att barnet 
blir placerat någon gång då och då, t ex för att avlasta 
barn och föräldrar. Den andra benämns inom forskningen som 
"the permanency principle" (synonymt med "permanency plan
ning"), vilket innebär att barnet garanteras en permanent 
familjetillhörighet, först och främst hos sina biologiska 
föräldrar, men då detta är omöjligt placeras barnet i en 
fosterfamilj - permanent. Om inte något av dessa två alter
nativ är realistiskt bör barnet, enligt "the permanency 
principle" bli föremål för adoption. 

Socialberedningens betänkande om LTU (SOU 1986:20) speglar i 
flera avseenden slutsatser från den internationella forsk
ningen inom detta område. Man har dessutom på ett förtjänst
fullt sätt ägnat ett kapitel åt en genomgång av den forsk
ning som berör olika faktorer och förhållanden som påverkar 
barns behov och utveckling. Utredningens förslag kommer 
knappast att bli gällande lag. Men utredningens arbete måste 
ändå ses som ett märkligt och nära nog unikt försök att 
knyta förslaget till ett vetenskapligt faktaunderlag. Det 
teoretiska resonemanget utgår från barns viktigaste behov -
dels de grundläggande behoven med särskild betydelse för 
barnets utveckling och dels andra behov. Detta synsätt 
bildar tillsammans med den s k objektrelationsteorin " ett 
teoretiskt förhål 1 ningssätt som visat sig fruktbart när det 
gäller att förstå hur barns identitet utvecklas och hur det 
sociala arvet förs vidare ". (SOU 1986:20, s.29) 
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Objektrelationsteorin är en snart femtioårig psykoanalytisk 
förklaringsmodell, men det är en teori som slumrat länge. 
Under senaste decenniet har den aktualiserats och fått stor 
betydelse när det gäller att förklara olika psykiska krisfe
nomen. Detta teoretiska synsätt har också vunnit mark inom 
fosterbarnsdebatten, särskilt då beskrivningen av objektre
lationer utifrån M.Kleins psykoanalytiska tänkande (Gruppre
lationer, 1984, se även Lindén 1982 och Vinterhed 1981). 
Sammanfattningsvis kan nämnas att Klein följde barnets ob
jektrelationer och det ständiga samspelet mellan verklighet 
och fantasi, spi ittring,projektion och introjektion - hon 
beskrev alltså barnets inre komplicerade värld. Objektrela-
tionsteorier får betydelse för omhändertagandedebatten och 
fosterbarnsvårdens utveckling i och med att den betonar ob-
jektrel ati onernas dubbla betydelse, dvs dels relationerna 
till objekten i yttervärlden men också den betydelse dessa 
har i den inre världen - alltså som inre relationer. Objek
ten är människor av oerhörd vikt för barnet, då främst mo
dern. Trygga relationer med modern och omvärlden är nödvän
diga för att bygga upp en stabil objektkonstans, dvs för
mågan att hålla kvar föreställningen om föräldrarna även då 
dessa inte är närvarande. Då förutsätts en trygg relation 
där barnet inte blir sviket eller på annat sätt avvisats el
ler övergivits av föräldrarna. De yttre villkor som barnet 
upplevt införlivas således i barnet och övergår i ett inre 
tillstånd eller med Börjeson "Relationen mellan barnet och 
föräldern är meningsskapande, medvetandeskapande. Den ger 
barnet dess uppfattning om sig själv i världen." (Vinter
hed, 1981 ,s. 57) . En nödvändig förutsättning för att denna 
jagutveckling skall fortsätta ostörd är att erfarenheterna 
av det goda råder över det onda. Identitetens uppbyggnad 
vilar i samspelets vagga, samspelet mellan barnet och 
modern. 

Barnets objektkonstans är en process som inte är totalt 
slutförd förrän barnet är i 3-4 årsåldern och följdaktligen 
är barnet som mest känsligt för separationer upp till 4 års 
ålder. Kontinuiteten i relationen till den nära vuxna per
sonen, modern, är ett grundläggande behov för barnet, vilket 
aktualiserats i den debatt från barnpsykiatriskt håll där 
man framhåller att barn ej bör lämnas på daghem före 3 
årsåldern eftersom det annars löper risk för mer eller 
mindre utpräglade psykiska storningar.(Man kan emellertid 
fråga sig om inte denna diskussion ligger vid sidan av saken 
eftersom en daghemsplacering knappast innebär en separation 
mellan barnet och modern.) 

Med objektrelationsteorier som grund för ett förhållnings
sätt inom fosterbarnsvården inser vi tydligt de, ofta be
stående, separationsskador som vi utsätter barn för vid ti
diga omhändertaganden. En insikt som är nog så påfrestande 
för socialsekreterarna som beslutsfattare i dessa känsliga 
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frågor, men en insikt som också - i bästa fall - kan resul
tera i ett socialt arbete vars tyngdpunkt är ett intensivt 
"förebyggande" arbete - ett nytänkande som kräver nya idéer 
och nya resurser. 

Fosterbarn 

I det följande ges exempel på den forskning som bidragit 
till utvecklingen av såväl teori som praktiskt arbete i 
fråga om omhändertaganden och placering av barn i annat hem. 

Bohmans(1980,a,c) longitudinella undersökning, som startade 
på 50-talet, visade tydligt på fosterbarnens försämrade an
passning senare i livet. Av 624 barn som vid födseln var 
lämnade till adoption, adopterades 28%, medan 37% växte upp 
hos sina biologiska mödrar och 35% placerades i fosterhem. 
Bohman följde dessa barn upp till vuxen ålder och det visade 
sig att fosterbarnen avvek starkt från de övriga två grup
perna genom att uppvisa en ökad social missanpassning.Även i 
fråga om alkoholmissbruk och kriminalitet var frekvensen be
tydligt högre hos fosterbarnen. Skillnaden kan till viss del 
bero på den selektion som skedde vid placeringen, då fler 
barn med handikapp och barn från familjer som uppvisade kri
minalitet eller alkoholmissbruk placerades i fosterhem. 
Adoptivbarnen klarade sig bäst av de tre grupperna, vilket, 
enligt Bohman, beror på deras uppväxtförhållanden och på 
det sätt varpå de placerades. Fosterbarnen gav således ett 
klart uttryck för social missanpassning eller utslagning, 
vilket enligt Bohman främst relaterar till otryggheten i 
fosterbarnssi tuationen. 

Goldstein, Freud & Solnit (1978) hävdar också att fosterbar
nen lever i en otrygg situation, vilket skapar problem i 
deras vuxna liv. Barnets rätt måste alltid vara utgångspunk
ten även om det sker på bekostnad av föräldrarätten. Barnet 
kräver kontinuitet i sina relationer, dock ej nödvändigtvis 
med de biologiska föräldrarna, samt kontinuitet i fråga om 
miljöförhållanden och påverkan, eftersom dessa är väsentliga 
för barnets utveckling. Föräldrarna är inte självklart bar
nets "psykologiska föräldrar" efter placeringen, enligt 
Goldstein et al, den rollen kan överföras på fosterföräld-
rarna, särskilt vid längre placeringar. Fanshel & Shinn 
(1978) motsätter sig Goldstein et al : s synsätt härvidlag och 
menar att endast en obruten kontakt med de biologiska för
äldrarna - som alltid är barnets psykologiska föräldrar -
kan reducera separationsskadan hos barnet. Fanshels & Shinns 
longitudinella undersökning i USA pågick under 5 år och om
fattade 624 barn i åldrarna 0-12 år. Man fann att foster-
hemspl aceri ngen , med bruten kontakt med den biologiska för
äldern, utgjorde ett hot mot barnets emotionella stabilitet. 
Detta kan beskrivas i termer av störning i i dentitetsutveck-
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lingen. Psykiskt sett kan dessa störningar vara livshotande. 
Fanshel anser att det är troligt att barn i 1 - 2 årsåldern 
tar mer skada av separationsupplevelserna än spädbarn. Det 
äldre barnet har nämligen haft mer kontakt med modern och är 
utvecklingsmässigt mer medveten om sin omvärld.Den vikti
gaste slutsatsen från Fanshels och Shinns undersökning är 
att de barn som får besök av föräldrarna (uppehåller en viss 
kontakt med dem) i fosterhemmet, känner sig mer tillfreds 
med sig själv och utvecklas därför bättre i olika avseenden. 
Efter fem år hade 56% av barnen återvänt till sina biologis
ka föräldrar, av övriga hade 5% blivit adopterade, 3% blivit 
överflyttade till institutioner (mentalsjukhus och liknande) 
- 36% var fortfarande placerade. Drygt hälften av de sist
nämnda hade inte haft någon som helst kontakt med sina bio
logiska föräldrar under placeringstiden. 

Rowe & Lambert (1980) drar följande slutsats från sin under
sökning: så snart ett barn varit placerat i sex månader ökar 
sannolikheten (till 75%) för att barnet skall förbli place
rat under hela sin barndom. Stevenson (1984) varnar emeller
tid för allt för snabba konklusioner (och beslut) i denna 
fråga och menar att barnens förmåga att knyta an till "nya 
föräldrar", dvs fosterföräldrarna, också måste innebära 
att de kan knyta nya band till sina biologiska föräldrar. 
Även Fanshel & Shinn (1978) menar att vi skall aldrig överge 
tanken att barnet skall kunna återvända till sitt biologiska 
hem - inte ens efter tre, fyra eller fem års placering. 25% 
av barnen i hans undersökning återvände faktiskt hem efter 
två års placering. Men liksom Bohman (1980 a,b) ifrågasätter 
Fanshel & Shinn de placeringar som grundlägger otrygghet och 
social missanpassning och anser därför att adoption är ett 
alternativ vid 1ångtidsplaceringar där det inte finns någon 
chans att barnet kan återvända hem. Triseliotis (1980, 1984) 
och Adcock (1984) i England, anser också att adoption måste 
beaktas som alternativ till långvariga placeringar i syfte 
att garantera barnets behov av permanens. Den engelska lagen 
(Children Act 1975) anger att fosterföräldrar som haft ett 
och samma barn placerat hos sig i ett år kan ansöka om adop
tion samt att barnet inte får flyttas från den familj där 
det bott i fem år, utan domstolsbeslut (court order). Trise
liotis (1984) hävdar att i de fall där de biologiska föräld
rarna inte rehabiliterat sig inom ett år, bör man seriöst 
betrakta adoption som ett alternativ för barnet. I 31 kommu
ner (local authorities) i England mellan november 1976 och 
mars 1978 ansökte fosterföräldrar om adoption av 105 barn 
som de vårdat i minst tre år enligt Rowe, Cain, Hundleby & 
Keane, (1984). 

Triseliotis, vars forskning omfattar såväl fosterbarn som 
adoptivbarn (1973,1980) undersökte fyrtio ungdomar som till
bringat mellan sju och femton år i fosterhem innan de var 16 
år gamla. Det visade sig att fosterhemmets kapacitet var en 
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avgörande faktor för barnets utveckling. De barn som växte 
upp i fosterhem där de var önskade och där de blev integre
rade i familjen klarade sig bra, medan de barn vars foster
föräldrar hade ett dåligt inbördes samspel, dåliga rela
tioner, låg tolerans eller problem med ekonomi eller bostad, 
hade negativa upplevelser av fosterhemmet vilket påverkade 
deras utveckling. Liksom Holman (1980) anser Triseliotis att 
barnens vetskap om sin biologiska familj och bakgrund samt 
orsakerna till placeringen, bidrar till en bättre anpass
ning. Kunskapen hjälper också barnen i deras personlighets
utveckling eftersom de kan bygga upp sin identitet på basis 
av två familjer, den biologiska och fosterfamiljen. Rowe, 
Cain,Hundleby & Keane (1984) fann emellertid inga sådana 
samband, däremot var barnen nyfikna eller så hade de ett 
angeläget behov av information om sitt förflutna. Men de 
fann det svårt att själv fråga antingen av rädsla för vad 
att de skulle få veta eller för att de inte ville såra sina 
fosterföräldrars känslor genom att vara illojala. 

Rowes & Lamberts (1980) undersökning av 2812 barn som var 
under 11 år och som varit placerade i minst sex månader, vi
sade att 41% av barnen hade ingen som helst kontakt med sina 
föräldrar! Liksom Aldgate (1980) fann Rowe & Lambert att ju 
längre barnen var placerade, desto mer avtog föräldrakontak-
ten samt att de barn som var placerade på institutioner hade 
mer kontakt med sina föräldrar än de som var placerade i 
fosterhem. Det verkade också troligare att de institutions-
placerade återvände hem till sina biologiska föräldrar, än 
de fosterhemsplacerade barnen. Rowe & Lambert (1980, ingen 
paginering)"The findings are depressing,not so much because 
there is anything startling or new about them but because so 
many of the old problem are still with us." Uttalandet visar 
på att det, de facto, tar tid innan forskningsresultat imp-
lementeras i det praktiska sociala arbetet. Wadsworth (1985) 
beskriver de konsekvenser som följer på en tidig skilsmässa 
eller separation och hur dessa har en mycket långtgående 
effekt. I en undersökning som startade 1946 omfattande 5362 
barn från England, Wales och Skottland, har man följt upp en 
del av dem till vuxen ålder. Det visade sig finnas ett 
starkt samband mellan barns, under fem år, upplevelser av 
separation och deras senare brottslighet. Sambandet var sär
skilt starkt i fråga om pojkar. Barnets erfarenhet av sepa
ration i förskoleåldern hade också ett samband med beteende
svårigheter och psykisk insufficiens i tidig vuxen ålder. De 
av barnen som själv blivit föräldrar betedde sig på ett sätt 
som var förenat med deras egna erfarenheter av föräldrar. 

De exempel på forskning som beskrivits här avser att belysa 
de risker som alltid finns när man omhändertar barn för sam-
hällsvård och placerar det i annat hem. Därmed står det 
klart att man i görligaste mån bör undvika omhändertaganden 
- relationen mellan barn och föräldrar är alltför betydelse-
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full - för båda - för att den skall äventyras. Om omhänder
tagandet ändå måste ske bör relationen barn -föräldrar upp
rätthållas. Att barn behöver föräldrar speglar bl a följande 
konversation ur Extracts from Children who wait , Rowe & 
Lambert (1980,ingen paginering): "Three children were heard 
talking in the corridor of the Children's Home and one child 
was complaining to another about his mothers inadequacies. 
After listening for a while the third said, ~If you don~t 
want her,can I have her?'" 

Långtidsplacerade barn 

Barn som varit placerade i fosterhem under flera år har 
alltmer uppmärksammats inom forskningen. McCotter (1981) i 
Australien har undersökt Children in Limbo (uttrycket an
vänds synonymt med "welfare drift"), d v s de barn som opla
nerat kvarstannar inom fosterbarnsvården. Skälet härtill an
ser McCotter härröra från soci al vårdens dåliga planering, 
ineffektiva beslutsfattande, brist på uppföljning m m. 
McCotters undersökning omfattade 600 barn, deras föräldrar, 
social arbetarna och fosterföräldrarna (eller andra vårdare). 
Undersökningen bekräftade att det existerade en betydande 
"welfare drift" som var resultatet av ett oplanerat och 
obestämt system. Karakteristiskt för detta var frånvaron av 
en klart definierad policy och arbetssätt i fråga om barns 
återvändo till sin familj, eller till en permanent placering 
i annan familj samt ett mål ori enterat och tidsbegränsat fa
miljestöd. För att inte barnen skall fara illa inom en osä
ker 1ångtidsplacering förordar McCotter en ny strategi -
"permanency planning" - ett system som kan förebygga att 
barnen tvingas leva i "limbo". Den felande länken i foster
barnsvården idag är, enligt McCotter, en bättre service till 
de biologiska föräldrarna som barnet skall återförenas med. 
Om en återförening är omöjlig bör man försäkra sig om att 
barnet inte far fram och tillbaka inom välfärdssystemet. 
Adoption är ett alternativ som visat sig framkomligt. McCot
ter menar också att deprivationsbegreppet inte är tillräck
ligt som förklaringsmodell, barnets erfarenheter före och 
efter placeringen bör också undersökas. 

Rowe, Cain, Hundleby & Keane (1984) undersökte långtidspla-
cerade barn från fem kommuner (local authorities). 145 barn 
hade varit placerade i fosterhem minst tre år, hos familjer 
som ej var släkt med barnet. Nästan hälften av barnen hade 
varit i fosterhemmet i minst tio år! Åldersspridningen var 4 
- 19 år, 56% av barnen var mellan 12 och 18 år. 70% hade 
upplevt minst en placering tidigare och 27% hade varit pla
cerade tre eller flera gånger tidigare. Fyra av fem barn 
hade ingen kontakt med sina biologiska föräldrar. Resultaten 
av undersökningen bekräftar tidigare undersökningar, i syn
nerhet i fråga om den brist på psykologisk grundtrygghet som 
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de långtidsplacerade barnen lever med. De flesta barnen såg 
fosterfamiljen som sin familj, men de kände inte alltid 
trygghet i den. Antalet förändringar som skedde under under
sökningens gång plus det faktum att hälften av placeringarna 
vid något tillfälle höll på att gå om intet, visade att bar
nens fruktan och känsla av osäkerhet var berättigad. Trise-
liotis (1983) konstaterar att trots starka psykologiska band 
mellan fosterbarnen och deras fosterföräldrar, så har place
ringens osäkra natur i kvalitativt avseende en negativ på
verkan på fosterbarnens identitetskänsla. Detta påpekar även 
Fanshel & Shinn (1978), som också fruktar att det barn som 
under en längre tid varken lever med sina biologiska föräld
rar eller är adopterade, i de innersta skrymslen av hjärtat 
kan komma att tänka på sig själv i termer av icke förstklas
sig eller som oönskad människa. 

Det finns tillräckligt med underlag för att med emfas varna 
för att låta fosterbarnen "vara på drift" i välfärdssamhäl
let. Det finns också anledning att hysa en reserverat opti
mistisk tilltro till de många förändringarna som skett - och 
som, med forskningens hjälp, håller på att ske. 

.. .och ungdomarna? 

Det råder en påtaglig brist på empiriska studier i fråga om 
omhändertagande av ungdomar - om arbetet med dem - och om de 
villkor vi erbjuder dem för att "åter göra samhället accep
tabelt för dem". Med rätta koncentrerar vi vårt intresse 
kring de små barn som far illa, men kanske det finns en risk 
att vi glömmer (bortränger?) det faktum att även ungdomar 
far illa och blir socialtjänstens klienter som omhändertas 
och placeras utanför sitt hem. 

Lindberg och Stål (1985) har emellertid studerat 21 ungdomar 
som omhändertagits på grund av narkotikamissbruk och ger en 
intressant bild av ungdomarnas väg till narkotikadebuten och 
vidare till ett omfattande missbruk, vilket i sin tur leder 
till omhändertagandet. När ungdomarna kommer i kontakt med 
socialtjänsten har de i regel använt narkotika i två år. So
cialtjänsten får ta vid där skolan och i vissa fall barn
psykiatrin gett upp och man konkluderar "Insatserna blir 
ofta närmast identiska med tidigare, fast i ett senare skede 
av ungdomarnas liv." (op cit s.80) Lindbergs och Ståls rap
port visar på ett slående sätt de uppenbara bristerna på in
formation i aktmaterialet genom att ställa data från inter
vjuer bredvid de data som registrerats i akten. Avsaknaden 
av utredningar som visar på klientens verkliga situation 
saknas och man menar att soci alsekreterna egentligen har för 
lite kunskap om respektive ungdomar för att bedöma deras si
tuation och behov. 
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Linden undersöker också, inom ramen för Barn-i-kris-projek
tet, omhändertagna ungdomar men resultaten har ännu inte 
presenterats. 

Holman genomförde i England ett treårigt projekt som innebar 
att arbeta förebyggande bland ungdomar i en ort som var känd 
för en omfattande ungdomsbrottslighet och vandalisering samt 
för flertalet omhändertaganden av ungdomar. Holmans projekt
rapport Kids at the Door (1981) har en talande titel, i 
brist på en särskild projektlokal fungerade Holmans hem som 
en sådan; under tre år tog han emot 2000 besök av ungdomar i 
hemmet. Holman och hans medarbetare arbetade intensivt med 
ungdomarna och deras familjer, de bildade t ex klubbar och 
intressegrupper som 200 ungdomar deltog i varje vecka. Man 
bedrev m a o ett intensivt fältarbete och man fanns ständigt 
på plats och till hands. Resultaten var påtagligt positiva. 
Ungdomsbrottsligheten minskade betydligt. Omhändertagandena 
reducerades från åtta de tre närmast föregående åren till 
två under de tre projektåren och man lyckades undvika övriga 
placeringar. Holman beskriver många situationer utifrån ett 
individperspektiv, hur man arbetat med relationerna i fa
miljen, hur man gemensamt med lärare räddat fyra pojkar från 
att bli omhändertagna eller hur man på föräldrarnas begäran 
handlat i akuta fall. Att finnas till hands - alltid - för 
såväl bekymrade tonårsföräldrar som för ungdomarna, var en 
fruktbar "metod". Kanske Holmans projekt inte är full
ständigt relevant i detta sammanhang - det handlar inte om 
omhändertagna ungdomar - men det visar tydligt på ungdomars 
och föräldrars behov av stöd och hjälp och på ett framgångs
rikt förebyggande arbete.Även i Sverige försiggår olika pro
jekt i detta syfte (dock ej så väldokumenterade). De är ut
tryck för att denna form av ungdomsbistånd succesivt ökar. 
Indirekt finns kunskap om omhändertaganden av ungdomar via 
studier av unga missbrukare, oftast placerade på institu
tion. Jag lämnar emellertid dem därhän i detta sammanhang. 

De biologiska föräldrarna 

Att mista föräldrarätten att vårda sina barn medför en käns
la av misslyckande som förälder. Ibland blir dessa föräldrar 
underkända till den grad att man tom betraktar fosterför
äldrarna som barnets "psykologiska föräldrar". Fanshel & 
Shinn (1978) representerar ett reiationsorienterat synsätt 
som innebär att de biologiska föräldrarna inte är utbytbara. 
De är under alla omständigheter viktiga för barnet och dess 
identitetutveckling. Goldstein, Freud & Solnit (1978) har en 
diametralt motsatt uppfattning - de biologiska föräldrarna 
är utbytbara. De betonar barnets rätt att få trygghet och få 
tillfälle att rota sig i fosterhemmet. En viss kontakt med 
föräldrarna kan "tolereras" men ofta bör den brytas helt. 
Fosterföräldrarna övertar det psykologiska föräldraskapet. 
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Det är givet att konsekvenserna för det placerade barnet och 
dess föräldrar blir vitt skilda beroende av val av synsätt. 
Jag tror det är riktigt att påstå att forskningen givit till 
resultat, att den primära relationen inte kan "suddas ut". 
En bruten relation mellan barnet och primärobjektet lever 
kvar som ett inre samspel. I flera avseenden t ex i fråga om 
barns behov, har emellertid det synsätt som representeras av 
Goldstein et al, visat sig frukbart. 

Många av de biologiska föräldrarna har själv varit placerade 
som barn eller vuxit upp under svåra förhållanden, de är of
fer för det som med Gustav Jonssons (1969) terminologi be
tecknas som "det sociala arvet". Det negativa sociala arvet 
bekräftas också av Bohman (1980). Forskningen har på senare 
år alltmer betonat föräldrarnas betydelse för barnets ut
veckling och uppmuntrat soci al sekreterarna till ett inten
sivt arbete med och för föräldrarna - och att aldrig överge 
dem. Fanshel & Shinn (1978) visade att föräldrarnas kontakt 
med det placerade barnet hade betydelse för barnets möjlig
het att återvända hem. Aldgate (1976) har också visat hur 
ett välplanerat arbete med föräldrarna som samarbetsparter 
har lett till att barnet återvänt hem. Adcock's (1983) slut
satser är desamma. Hon anser att det framför allt är social -
förvaltningens skyldighet att ge socialsekreterarna det stöd 
som krävs för att övertyga föräldrarna om betydelsen av 
samarbete för barnets bästa. 

Maluccio & Sinanoglu (1981) har i The Challenge of Partner-
ship samlat ett antal artiklar som alla bekräftar föräldrar
nas betydelse för sina placerade barn. Maluccio (Maluccio & 
Sinanoglu, 1981) pekar på hur barnet i dubbel bemärkelse kan 
vara övergivet - dels av föräldrarna och dels av socialvår
den. Ett samarbete dem emellan förutsätter en förändring av 
rådande arbetsmetoder. Maluccio föreslår ett ekologiskt 
perspektiv på barn och föräldrar. Detta innebär att den so
ciala interventionen i högre grad bör beakta sambandet mel
lan människor och deras miljö. Det är ett perspektiv som be
tonar "a multifaced intervene approach to children and their 
families in the context of their life situation and environ
ment." (op.cit. s 24) Det dynamiska samspelet mellan männis
kor och deras miljö belyser den avgörande betydelse som för
äldrarna har för sina barns utveckling. Med "miljö" avser 
Maluccio såväl människorna omkring personen, som arbete, den 
fysiska omgivningen mm. Implicit i modellen återfinns frågan 
om miljöns påverkan är positiv eller negativ, det är social
sekreterarens ansvar att besvara denna fråga liksom hon mås
te analysera de faktorer som bidrar till familjens problem. 
I fråga om det praktiska arbetet betonar Gambrill & Stein 
(1981) vikten av ett omsorgsfullt beslutsfattande som inklu
derar noggrann planering för både barn och föräldrar. Ryan, 
McFadden & Warren (1981) beskriver fosterföräldrarna som en 
resurs för de biologiska föräldrarna. Bokens titel anger en 
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viktig aspekt av det sociala arbetet - utmaningen att samar
beta med föräldrarna. 

Fosterföräldrarna 

Liksom barnet lever fosterföräldrarna i en ovisshet. Hur 
mycket vågar vi satsa på barnet? Hur länge kommer place
ringen att vara? Vågar vi engagera oss? Hur mycket? Bohman 
(1979) menar att den otrygghet som det placerade barnet upp
lever, är lika stor för fosterföräldrarna. Det är denna 
dubbla otrygghet som är en av orsakerna till barnets sociala 
missanpassning. Triseliotis (1980)forskningsresultat visar 
att fosterföräl dramas kapacitet är avgörande för barnet. De 
barn som var placerade i fosterhem där relationerna mellan 
fosterföräldrarna var dåliga eller där det fanns uppenbara 
problem med ekonomi, bostad osv, klarade sig betydligt sämre 
som vuxna, än de barn som vuxit upp i harmoniska fosterhem. 
Holman (1975) indelar fosterföräldrarna i två kategorier som 
ger en "inclusive" respektive en "exclusive"fosterbarnsvård. 
"Exclusive" innebär att fosterföräldrarna betraktar barnet 
som sitt eget och därför vill utesluta de biologiska föräld
rarna i vården. Det är en negativ attityd som innebär en 
ovilja mot att acceptera och prata om barnets bakgrund. Man 
vill "skydda" barnet mot sin bakgrund och mot (negativ) på
verkan från föräldrarna. Fosterföräldrarna vill inte heller 
ha någon kontakt med socialvården. "Inclusive" fosterbarns
vård baseras däremot på fosterföräldrarnas vilja att inklu
dera andra, framför allt de biologiska föräldrarna men även 
socialsekreteraren, i vården av barnet. Fosterföräldrarna 
erbjuder barnet värme och kärlek utan att betrakta sig som 
dess "psykologiska föräldrar". " Inclusive" vård innebär 
också att man betonar barnets krav och behov av en sann 
känsla för sin identitet och tidigare historia. Holman menar 
att forskningen har visat på störst framgång för de barn 
som vårdas av "inkluderande" fosterföräldrar. Av Vinterheds 
(1985) undersökning framgår hur relationen mellan det pla
cerade barnet och fosterföräldrarna återverkar på barnets 
möjligheter att återvända till det biologiska hemmet. I ett 
familjehem som kategoriserats som "dåligt", men där man upp
rätthållit kontakten med de biologiska föräldrarna har bar
net större möjligheter att återvända hem än i det familjehem 
som betecknats som bra, varmt eller äganderiktat, och där 
barnet endast har bristfällig kontakt med det biologiska 
hemmet. Ryan, McFadden & Warren (1981) anser att fosterför
äldrarnas roll måste förändras. Ett intensivt arbete med de 
biologiska föräldrarna skulle vara möjligt om fosterföräld
rarna fick rollen av samarbetspartner i det professionella 
arbetet. Fosterföräldrarna måste lära sig betydelsen av kon
takten mellan det placerade barnet och dess biologiska för
äldrar, samt att medverka till den. Därmed blir fosterför
äldrarna en alltmer värdefull resurs i arbetet. Saeberg 
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(1981) visar också hur fosterföräldrarnas stöd till de bio
logiska föräldrarna hade en vittomfattande positiv påverkan 
på de senares rehabiliteringsförmåga. 

Ett ökat stöd och en utvecklad handledning (och utbildning) 
till fosterföräldrarna samt en förändring av deras roll, är 
några av de samstämmiga slutsatser som rapporterats. Därmed 
minskas risken att fosterföräldrarna skall gå känslomässigt 
oförberedda in i sin roll, de uppnår också en bättre bered
skap inför kommande situationer. 

Social sekreterarna 

En av de mest heltäckande undersökningarna av socialsekre
terarnas arbete som genomförts i Sverige är Soci al sekrete
rarnas arbetsmiljö av Göransson, Månsson och Sundman (1983). 
Månssons redovisning av barnavårdsarbetet som arbetsuppgift 
överensstämmer i stort med förhållandena i Umeå. Enligt 
Månsson ansågs barnavårdsarbetet vara en så ytterst på
frestande arbetsuppgift att "Några uppgav tom att det var 
ett barnavårdsärende som fick dem att fundera på att byta 
jobb", (op. cit. s 37) En viktig poäng som Månsson framhål
ler är att lång yrkeserfarenhet inte innebär att denna ar
betsuppgift upplevs som lättare - utan tvärtom, ju erfarnare 
socialsekreterare desto fler svårigheter upptäcker hon i 
detta arbete. Vidare uppges relationen till barnets föräld
rar som synnerligen besvärlig och när det gäller missbru
kande föräldrar uttrycker socialsekreterarna en total makt
löshet. Inte sällan innebär arbetet att försöka upprätta en 
relation till någon som inte vill ha den här relationen. 

Månsson refererar till arbetsmiljöforskningen där det är 
känt att rollkonflikter framkallar stress och nämner i detta 
hänseende den situation där soci al sekreteraren måste ta 
ställning t ex för barnet mot föräldrarna. En rollkonflikt 
som finns i barnavårdsarbetet i stort men som ställs på sin 
spets i tvångsomhändertagandet av barn. 

Kadushin (1980) anger följande som delar av upphovet till 
påfrestningarna. Liksom inom andra sociala problemområden 
blir socialasekreteraren inom barnavården stressad av den 
diskrepans som råder mellan klientens rättighet och klien
tens behov. Social sekreteraren har ett starkt behov av att 
bli omtyckt och att vara hjälpsam, detta behov gäckas av ar
betets realitet eftersom hon upptäcker att hon måste göra en 
hel del som riskerar att väcka klientens fientlighet snarare 
än dennes förtroende (eg. "love"). Dessutom upptäcker hon 
att hon är ineffektiv i många situationer utan att det är 
hennes eget fel. Liksom Månsson (Göransson et al, 1983) näm
ner också Kadushin (op.cit.) den konflikt som uppstår genom 
de oförenliga behoven hos de olika parterna i ett barna
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vårdsärende - att möta behoven hos en av dem kan innebära 
att vägra dem för en annan. 

Shapiro (1976) beskriver, utifrån sin studie av socialsekre
terare inom barnavården, att orsaken till den vanligaste be
svikelsen är bristen på service och tillgångar inom barna
vården. Denna brist orsakar i sin tur en känsla av hjälplös
het hos soci al sekreterarna samt en känsla av att systemets 
pri oriteringar är felaktiga. När man följt det barnavårdande 
arbetet på nära håll känns det riktigt att instämma med Sha
piro, som anser att soci al sekreterarna måste kunna handskas 
med komplexa mänskliga problem som inte går att lösa på ett 
enkelt sätt via administrativa direktiv. I Shapiro's under
sökning visade det sig att de flesta socialsekreterarna hade 
någon form av denna förmåga. Shapiro beskriver också social
sekreterarnas möten med personer med ytterst komplicerade 
1evnadsförhål1 anden och menar att det i synnerhet för den 
icke erfarne soci al sekreteraren kan innebära en "reality 
shock": "Child welfare workers, particularly those in public 
agencies, frequently encounter the most extreme and socially 
unacceptable forms of psychopathology: drug addiction, 
sexual deviations, promiscuity, prostitution, chronic alco
holism, criminal activity, incest and severe physical abuse 
of children. Most of this is seen in connection with natural 
parents, but there is also much in the behavior of ado
lescent and preadolescent children that comes under the hea
ding of what Blau termed 'reality shock': precocious sexua
lity, obscene language, destruktiveness, the ability to 
manipulate others." (Shapiro, 1976, s 126) 

Nyutbildade socionomer har inte sällan drabbats av den här 
'verklighetschocken'. Det är vanligt att de då refererar 
till utbildningen som inte förmått förbereda dem för det 
"verkliga" sociala arbetet. 

Socialsekreteraren befinner sig längst ner i en förvalt
ningshierarki och upplever ytterst lite kontakt "uppåt". 
Detta är ett av hindren på nästa plan d v s i relationen 
mellan socialsekreteraren och organisationen. I föreliggande 
undersökning talades det ofta om den bristande överensstäm
melsen mellan organisationens krav på det arbete som skulle 
utföras och de resurser som erbjöds för implementationen. 
Kadushin (1980) beskriver ett liknande problem: socialsekre
teraren upplever problem som härrör från konflikten mellan 
den professionella ideologin och behoven hos den organisato
riska strukturen, dvs mellan den professionella kulturen 
och de byråkratiska behoven. Det professionella sättet be
tonar ofta verksamhetens mål, t ex ge den bästa möjliga ser
vice till klienten eller lösa hans problem, medan byråkratin 
snarare betonar medlen t ex erbjuda service i enlighet med 
rådande regler och förordningar eller att följa de före
slagna procedurerna. Lite tillspetsat skulle man kunna säga 
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att organisationen endast ser till det kvantitativa arbete 
som kan redovisas medan soci al sekreterarna framhåller den 
kvalitativa aspekten av arbetet. Soci al sekreterarens möjlig
het att lösa klientens problem påverkas av konflikten, och 
de hinder som uppstår kan i värsta fall ge upphov till ett 
passivt förhållningssätt till klienten. På det här planet 
tycks det alltså vara organisationens struktur som åstadkom
mer icke- tolerabla problem och som orsakar såväl stress som 
rol1konf1 ikter hos socialsekreterarna. 

I fråga om relationen soci al sekreterarna - allmänheten eller 
samhället så har vi de senaste åren i massmedia kunnat be
vittna den avsaknad av överensstämmelse som råder mellan so
cialsekreterarens ideologi och arbetssätt och samhällets syn 
på hur hon utför sitt arbete. Samhället uppvisar oupphör
ligen en stor ambivalens till det utförda arbetet, inte säl
lan riktas kritik mot soci al sekreterarens lämplighet och 
kunnande vilket kan vara förödande för hennes professionella 
identitet. Socialsekreterarnas upplevelse av dessa påfrest
ningar beror, enligt Kadushin (1980), på att samhället begär 
att soci al sekreterarna skall utföra vissa arbetsuppgifter 
men vägrar samtidigt att tillhandahålla de medel som krävs 
för att nå de uppsatta målen. Därför blir soci al sekreterarna 
offer för samhällets ambivalens och tvingade att ständigt 
brottas med - inom sig och i relation till klienten - följ
derna av denna ambivalens och njugghet. 

"Permanency planning" 

"Permanency planning" är den term som används för att be
skriva den pi aceringsprineip som skall garantera att barn 
inte kvardröjer oplanerat inom samhäl1svården. Metoden prio
riterar ett intensivt arbete för att undvika en separation 
av barn och föräldrar. När detta ändå, efter kvalificerat 
familjearbete, misslyckas är syftet att ge barnet en perma
nent placering antingen i en fosterfamilj eller genom adop
tion. Metoden är en "anti-drift" strategi som är avsedd att 
motverka osäkra 1ångtidsplaceringar. McCotter (1981, s 122) 
förklarar "the majority view is that children need and have 
a right to expect to grow up in stable, permanent homes and 
that properly constituted comprehensive permanent planning 
programmes can achieve this goal." Morris (1984) påpekar att 
det finns olika tolkningar av innebörden i "The permanency 
principle" (en annan beteckning för samma metod), men deras 
gemensamma nämnare är barnets behov av psykologisk och juri
disk trygghet, kunskap om sitt förflutna och en garanterad 
säkerhet i fråga om fami 1jeti11hörighet i framtiden. Jackson 
& Dunne (1981, s 151) kommenterar metodens betydelse på lik
nande sätt "... a plan that will clearly identify the purpo
ses and goals of the child's placement and will set in mo
tion the events necessary to return the child to his rehabi



53 

litated parents or, as a second most desirable alternative, 
to place the child in an adoptive home". Den permenenta pla
nering som förespråkar att barnet skall återvända hem sna
rast möjligt, förutsätter ett intensivt arbete för att vid
makthålla relationen mellan det placerade barnet och dess 
föräldrar. Det fordras alltså en verklig kraftansträngning 
från socialvården för att bidra till denna återförening. Det 
här synsättet jag beskriver sammanfattas väl av Fitzgerald's 
& B & B Murcer's (1982, s 7) arbete med att placera barn 
permanent: "Permanence /in these terms/ means that most 
children in care can return home within a prescribed time 
span; however, it also means facing up to the fact that a 
smaller number will never return to their families." För 
denna sistnämnda grupp är "permanency planning" det åter
stående alternativet. 

Tidsbestämningen är en viktig faktor i "the permanency plan
ning", även om man finner stora variationer i dess tillämp
ning. Enligt McCotter (1981) har man i Pennsylvania (USA) en 
policy som innebär att ett barn som varit placerat i sex må
nader kan bli föremål för adoption. Tidsbegränsningar är på 
sitt sätt en kontroversiel 1 fråga - skall socialt arbete ba
seras på rigida tidsbegränsningar? - i synnerhet som det 
finns bevis på hur en återförening kan äga rum efter flera 
års rehabiliteringsarbete med föräldrarna. Maluccio (1984) 
menar att metoden framför allt är en filosofi som belyser 
betydelsen av den biologiska familjen och värdet av att barn 
får växa upp i familjemiljö (hela familjen är klient). Det 
teoretiska perspektivet betonar värdet av kontinuerliga re
lationer för barns utveckling. Men samtidigt som Maluccio 
(op.cit.) beskriver "the permanency planning" som en innova
tion, så varnar han för en ensidig tro på densamma. Forsk
ningen har visat att inte alla permenenta placeringar funge
rar. Samtidigt är de barn som återvänder till sina biolo
giska föräldrar ännu oftare offer för dålig planering, de 
blir också oftare fosterhemsplacerade igen - än de som bli
vit adopterade. Det är fortfarande svårt att undvika att 
barn lever i ett emotionellt limbo. Sinanoglu (1984) beskri
ver innebörden av den amerikanska lag (The Adoption Assis
tance and Child Welfare Act of 1980), vars syfte är att för
hindra att barn "är på drift" i fosterbarnsvården. De "per
manency pi anning"-pri nei per som inkluderas avser i första 
hand ett undvikande av onödiga separationer samt en kvali-
tetsförbättri ng av vården och av den service som ges till 
barn och föräldrar. "Permanency" bör bestå av en återföre
ning av barn och föräldrar, men då detta är absolut omöjligt 
förordas adoption eller annan permanent placering. Sinanoglu 
(1984, s 11) anser att lagen radikalt förändrat karaktären 
på fosterbarnsvården "By replacing 'drift' and 'limbo' with 
'permanency', federal policy moved from a 1 aissez-faire at
titude to one of commitment to these children and families." 
Hon beskriver också den effekt lagen har haft; antalet fos
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terbarn (i USA) har minskat från 500 000 år 1977 till 243 
000 år 1982. Placeringarnas längd har också minskat, från 
ett medeltal på 47 månader år 1977 till 35 månader 1982. An
talet fosterbarn som adopterats har minskat med ca 50%. 
Dessa siffror belyser värdet av den filosofi som "the perma
nency planning" utgår från, det är emellertid viktigt att 
här än en gång betona principens övergripande mål dvs att 
permanens i första hand avser att barn och biologiska för
äldrar återförenas - för gott. En utmaning. 

Packmans undersökning 

Det forskningsprojekt som jag vill referera speciellt till 
är Packman, med Randall & Jacques.1 Undersökningen utgår 
från socialarbetarnas roll vid omhändertagande av barn för 
samhällsvård och har en speciell inriktning på själva be
slutsfattandet. Att jag funnit detta forskningsprojekt syn
nerligen intressant beror på dess inriktning samt att fråge
ställningarna i stort är analoga med mina, men använda i en 
betydligt större kontext. 

Efter fosterbarnet Maria Colwell's tragiska död, i början av 
70-talet, ifrågasattes kunskapen och kompetensen hos dem som 
fattat beslut om Maria och hennes återvändo till det biolo
giska hemmet (där hon senare mördades av sin styvfar). Man 
har också uppmärksammat bristen på effektiv planering för 
omhändertagna barn, en brist som reflekterar misstagen i be
slutsfattandet på olika nivåer i barnens "vårdkarriär" och i 
den administrativa förvaltningsorganisationen. Ytterligare 
en väsentlig bakgrund till undersökningen är det växande an
talet omhändertagna och placerade barn i England. 1962 fanns 
i England och Wales 63500 barn (under 18 år) inom samhälls-
vården (=5.1 pr 1000), 1971 var antalet 87000 (=6.5 pr 1000) 
och 1978 100 000 (=7.6 pr 1000). Antalet barn 1979, 1980 och 
1981 minskade till 97 000 (men antalet pr 1000 var detsamma 
som 1978). Som en jämförelse kan nämnas att Sverige 1981 
hade 10.0 barn pr 1000 inom samhäl1svården. Antalet barn som 
omhändertagits med tvång har också ökat i England och Wales. 
Medan mindre än hälften av barnen, 47%, blev omhändertagna 
med tvång år 1962, så var siffran för 1980 74%. 

Undersökningen har också påverkats av den stora variationen 
som råder beträffande de olika kommunernas (local authori
ties) frekvens när det gäller omhändertagna barn. Som exem
pel nämns år 1978 - siffrorna varierade då mellan 27.2 pr 

1 Who Needs Care? Social-Work Decisions about Children  
(1986) (J Packman var vänlig nog att redan 1984 sända mig 
den forskningsrapport Decision Making on Admission of Child
ren to Local Authority Care (1984), som utgör underlag för 
boken.) 
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1000 inom samhäl1svården i det ena extrema fallet, och 2.9 
pr 1000 i det andra. Dessa siffror avspeglar naturligtvis 
främst variationer inom det sociala arbetet. 

Tillvägagångssättet i undersökningen var följande. Två stä
der i södra England med vardera omkring 200 000 invånare 
undersöktes och jämfördes i fråga om barnavårdande insatser. 
361 barn (56% pojkar och 44% flickor) i åldrarna 0-17 år be
traktades av socialarbetarna som presumtiva omhändertagande
fall. Ungefär en tredjedel av barnen levde med båda sina 
biologiska föräldrar. I huvudsak kom barnen från arbetarfa
miljer med ekonomiska problem, dålig hälsa och störda rela
tioner inom familjen. 

I jämförelse med tidigare forskning fann man en avsevärd 
förskjutning från små barn till större inom barnavården. 16% 
av familjerna hade aldrig tidigare haft någon kontakt med 
socialvården medan en tredjedel av de 361 barnen och deras 
föräldrar var kända inom socialvården sedan minst fem år. 
Drygt hälften av barnen (57%) hade någon form av beteende
problem, definierat som brottslighet, skolk, rymningar, el
ler så beskrevs barnen som bråkiga och aggressiva, svårhan-
terade, olydiga och splittrade. I regel var det inte ett 
problem utan flera som samverkade. Soci al arbetarna hade kän
nedom om "här-och-nu" fakta beträffande familjen, men de var 
ytterst osäkra i fråga om barnets tidigare historia och de 
händelser som kan ha påverkat barnets utveckling t ex sepa
rationer eller andra tidigare traumata. 

Att avgöra när ett beslut verkligen fattades visade sig inte 
vara så enkelt. Efterhand som barnets och familjens förhål
landen utvecklades och förändrades, ledde detta också till 
en succesiv förändring i socialarbetarens bedömning av deras 
behov. Den verkliga skärningspunkten där beslutet avgjordes 
ansågs därför som artificiell och godtycklig. "Had a posi
tive decision been taken to keep the child out, or was it 
really a non-decision - a not deciding to admit, rather than 
deci di ng not to admit?"(sid 49) 

Av de 361 barnen som var aktuella för samhällsvård blev 
slutligen 161 omhändertagna och placerade. Av de 200 som 
inte omhändertogs ändrades så småningom beslutet för 45. Vid 
undersökning av de data som socialarbetaren samlat in för 
samtliga barn, fann man påtagligt små skillnader mellan de 
omhändertagna och inte omhändertagna barnen. "Similarities 
far outnumbered differences, and in many ways the profiles 
of admitted and not admitted children and their families 
looked remarkably alike", (s. 50) 

I fråga om hårddata var de två grupperna mycket lika, medan 
det i de mjukdatahänseende där socialarbetaren bedömde rela
tioner eller beteenden fanns en liten skillnad, som visade 
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att förhållandena för de barn som omhändertogs var mest po
sitiva! Det fanns också en viss skillnad i fråga om vem som 
anmälde barnet och definierade problemet. De omhändertagna 
barnen karakteriserades av att deras föräldrars hälsa och 
barnets eget beteende var avgörande påverkansfaktorer. Mot
satsen rådde för de icke omhändertagna barnen; föräldramas 
beteende var en betydande faktor vid bedömningen. Barn som 
tidigare varit omhändertagna blev sannolikt lättare omhän
dertagna igen. 

71 av de 161 barnen omhändertogs på frivillig väg medan det 
för de övriga 90 var en tvångsåtgärd. Skillnaden mellan 
dessa två grupper var avsevärt större än den som noterades 
mellan omhändertagna respektive icke omhändertagna barn. 
"Distinguishing voluntary sheep from compulsary goats was, 
on the bases of our social worker data, a much simpler pro
cess." (s.55 ) 
De frivilligt placerade barnen, jämt fördelade på flickor 
och pojkar, var i huvudsak små barn (54% var under fem år), 
medan drygt hälften av de tvångsomhändertagna barnen, något 
fler pojkar än flickor, var tonåringar. 30% av vardera 
gruppen hade varit placerade tidigare. Definitionen av prob
lemet skilde sig mellan de båda grupperna. I den frivilliga 
gruppen var föräldrarnas, oftast ensamföräldrar, eller bar
nets häl sa (samt materiella problem) ett framträdande prob
lem medan i tvångsgruppen föräldrarnas och barnens beteende 
dominerade problembilden. Bland dessa föräldrar förekom ofta 
kriminalitet eller alkoholism med brister i den emotionella 
vården av barnen som följd. 

Man fann alltså en skillnad i besluten mellan de två kommu
nerna, även bedömningen av barn och föräldrar varierade från 
den ena kommunen till den andra. I den ena bedömdes barnen 
som mer besvärliga och deras föräldrar som mer problematiska 
än i den andra kommunen där man främst betonade barnets 
hälsa och föräldrarnas beteende. Men fortfarande saknades 
viktig kunskap. Därför gjordes ytterligare en kategori sering 
av barnen. De tvångsomhändertagna barnen indelades i 
"miljöfall och beteendefall", för att jämföras, dels med 
varandra och dels med de frivilligt placerade barnen. De tre 
grupperna betecknades "The villains, the victims och the 
volunteered". "The villains" (ligisterna) bestod av äldre 
barn som omhändertagits p g a sitt beteende. "The victims" 
(offren) bestod av yngre barn (hälften under fem år), drab
bade av såväl emotionell som materiell deprivation. "The 
volunteered" (de frivilligt placerade) var en diffus grupp 
som delade många karakteristika med de andra två grupperna. 
Vid en närmare granskning visade det sig att de tre grup
perna inte var klart avgränsade. I många fall överlappade de 
varandra längs ett spektrum. I ena ändan av detta spektrum 
befann sig "the victims", vilka orsakade särskilt stor 
ångest hos socialarbetaren. I mitten fanns "the voluntee-
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red", som till skillnad från de förstnämnda var kända på so
cialkontoret sedan tidigare. Ängslan för dem kretsade runt 
externa faktorer snarare än kring barnets och föräldrarnas 
beteende. I andra ändan befann sig "the villains" som ofta 
var kända av polisen. Deras nyckfullhet, antisociala be
teende samt deras föräldrars bristande kontroll orsakade 
både oro och frustration hos socialarbetarna. Ofta överlap
pade dessa grupper varandra, tvivelsutan var några "vil
lains" också "victims". Gruppindelningen är en generalise
ring som visade sig vara fördelaktig. Genom att undersöka de 
tre grupperna separat, framstod också ett klarare mönster 
mellan de som blev, eller inte blev, omhändertagna. "Those 
who came into care were more likely to be difficult in seve
ral directions at once, their difficulties causing wide rip
ples and exciting a range of complainants. They were also 
more likely to be involved in anti-social activities which 
challenged the outside world as well as their own families." 
(s. 168) 

Det visade sig också att man var mer benägen att omhänderta 
"victims" om dessa på ett oroväckande sätt var okända för 
socialkontoret. Om föräldrarna var mycket problemtyngda t ex 
i fråga om alkoholmissbruk eller kriminalitet, vägde detta 
tungt vid avgörandet. Den verkliga skillnaden mellan de om
händertagna barnen och de icke omhändertagna, var emellertid 
inte problemets art utan snarare dess grad. (Bör man då anta 
att de 45 barn som inte omhändertogs förrän efter några må
nader, hade hunnit fylla på sin problemmängd?) 
Kategoriseringen av barnen visade också på olika synsätt; 
den ena kommunen lade särskild tonvikt på de besvärliga ton
åringarna. Lösningen på deras problem var ofta tvångsvård. 
Den andra kommunen var i stället fami 1jecentrerad, med emfas 
på barn i riskzonen. När barn verkligen for illa reagerade 
man snabbt och beslutsamt, helst utan att omhänderta barnet, 
men när detta ändå var nödvändigt så skedde det företrädes
vis med frivi11ighet. 

De två kommunerna visade alltså på olika problem, anmälare 
av problemet till socialvården samt olika bedömningar av 
föräldrarna, vilket också reflekterades i besluten. T ex ge
nom att den ena kommunens större antal problembarn och pro
blemföräldrar oftare kom till socialvårdens kännedom genom 
polis eller skola och oftare slutade med en tvångsåtgärd. 
Den andra kommunens större proportion av utarmade barn vars 
föräldrar själv bad om hjälp, eller någon inom hälsovården 
som bad om hjälp för deras räkning, var lättare att bistå 
utan att placera barnet - eller om barnet blev placerat så 
var det oftast frivilligt. "In effect, rough pathways into 
or away from care were already skethed out at the referral 
stage."(s.77) 
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Den tid det tog från det att man först övervägde ett omhän
dertagande och till dess beslutet fattades varierade. Mönst
ret var annorlunda när det gällde beslut om tvångsåtgärder 
än då det gällde frivilliga placeringar. De förstnämnda var 
föremål för snabba beslut, ibland extremt snabba. För inte 
mindre än 52% av de 90 tvångsomhändertagna barnen fattades 
beslutet inom 24 timmar medan detta endast var fallet för 
28% av de frivilligt placerade. Det fanns emellertid en del 
tvångsfall för vilka beslutsfattandet tog flera månader i 
anspråk, medan det var en jämnare spridning i detta hän
seende för frivilligfallen. Märkligt nog konsulterade so
cialarbetarna sina kollegor och chefer oftare när det gällde 
beslut som resulterade i i eke-omhändertagande eller frivil
lig placering, än när det gällde beslut där en tvångsåtgärd 
var det troliga alternativet. Socialarbetarnas egen känsla 
av att vara i centrum för beslutsfattandet var starkast i 
fråga om de fall där man inte omhändertog barnet samt för de 
frivilligt placerade barnen. Endast i 36% av besluten om 
tvångsåtgärd ansåg socialarbetarna sig som viktiga för be
slutsprocessen. Organisationens policy visade sig vara en 
av flera faktorer som påverkar beslutsfattandet inom barna
vården. Men inom varje förvaltning kan det finnas delade me
ningar om vad som är barns bästa, och det finns också ut
rymme för olika manovrar och avvikelser, särskilt när det 
gäller den operationella nivån där socialarbetarna är 
nyckelpersoner i beslutsprocessen. 

De slutsatser Packman redovisar kan sammanfattas enligt 
följande. Omhändertagande är inte något enhetligt begrepp. 
Som åtgärd utgör det ett svar på många olika problemsitua
tioner. Uttalande som "omhändertaganden bör vara sista ut
vägen" och liknande samt en policy som anser att ett lågt 
antal omhändertaganden visar på en bra barnavård, är enligt 
Packman, till ingen nytta. Man fann bevis på ett sådant för
hållningssätt dels i dokumentationen och dels i samtalen med 
socialarbetarna. Packman förespråkar i stället en detaljerad 
beskrivning av vad slags omhändertaganden som bör undvikas 
samt hur man arbetar i förebyggande syfte. Och förslag på 
vilka omhändertaganden som verkligen kan vara fördelaktiga 
och varför de är det. 

Omhändertagande var inte sällan var en otänkbar åtgärd -
ända tills det blev för sent att göra något alls. Denna 
"last resort" eller sista utväg var ett vanligt ställnings
tagande, men '"Last resorts' are, after all, seldom desi
rable or constructive places to be", (s 197) 

Packman fann att när det gällde de tvångsomhändertagna bar
nen fanns det en stor risk att själva placeringen blev has
tig, illa förberedd och även traumatisk. Det har också visat 
sig att tvångsplacerade barn tenderar att stanna kvar inom 
samhäl1svården längre än de som är frivilligt placerade. 



59 

Hälften av de tvångsomhändertagna barnen var fortfarande 
placerade vid uppföljningen jämfört med endast en tredjedel 
av de frivilligt placerade. En viktig slutsats från under
sökningen är att man vid omhändertaganden, så ofta som möj
ligt bör välja ett frivilligt alternativ, eftersom den pro
cessen och vården i sig själv är mindre påfrestande för bar
net eller den unge. Det är också mindre plågsamt för barnets 
föräldrar. Sannolikt blir även utfallet av placeringen 
bättre. Eftersom det frivilliga omhändertagandet är att 
föredra framför en tvångsåtgärd, rekommenderar Packman att 
beslut som innebär en tvångsseparation av barn och föräldrar 
alltid skall stödjas med explicit uttalade skäl till varför 
det frivilliga omhändertagandet inte var en lämplig och 
adekvat åtgärd! 

De förhållanden inom vilka beslut om barnavård fattas, kan 
förbättras i flera avseenden. Först och främst i fråga om 
det tidigare nämnda behovet av en tydlig policy och tydliga 
riktlinjer inom förvaltningsorganisationen. För att detta 
skall ha någon effekt måste riktlinjerna bli föremål för 
diskussioner - förklarade, argumenterade, försvarade och mo
difierade under erfarenhetens ljus. Beslutsfattarna måste 
känna till organisationens mål för barnavården och vilka re
surser som är tillgängliga för att uppnå dessa mål. Social
arbetarna behöver också den utmaning som det innebär att 
testa sina beslut mot specifika riktlinjer. 

I fråga om handläggningen var socialarbetarna dåliga på att 
identifiera och erkänna styrka och positiva fakta inom fa
miljen. Fäderna glömdes bort, antingen de fanns inom fa
miljen eller inte. Detta visar att det krävs ett vidare 
perspektiv som bortser från en enbart probiemfokuserad an
sats och som, genom att se längre än till själva kärnfa
miljen, kan åstadkomma bättre bedömningar och en större 
räckvidd av möjliga lösningar på problemet. En annan aspekt 
omfattar själva placeringsprocessen, som ofta genomfördes på 
ett sätt som bidrog till att förstärka, snarare än att redu
cera, chocken och separationsskadan. Forskarna betonar också 
hur lite stöd de biologiska föräldrarna egentligen får av 
socialarbetarna och hur detta i negativ riktning påverkar 
barnets möjligheter att återvända hem. Socialarbetarnas eget 
ansvar och makt bör förklaras för föräldrarna på ett tidigt 
stadium i processen. Ofta upplevde föräldrarna att de i 
detta avseende var utsatta för socialarbetarens svek. Pack
man har riktat en kritisk spotlight mot socialarbetarna - de 
som bär det största ansvaret för beslut om barn skall omhän
dertas eller inte. Men, trots att socialarbetarna får en 
viss bakläxa, menar hon att besluten kan endast bli så bra 
som den policy, riktlinje, resurser och ledning som är till
gängliga för socialarbetarna. Brister inom vilket som helst 
av dessa områden kommer att ha en ogynnsam påverkan. Social -
förvaltningarna, kommunerna och tillsynsmyndigheten är till
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sammans ansvariga för den "kvalitet" som råder inom barna
vården - de misstag som sker på soci alarbetarnivå är också 
deras misstag. 

Anledningen till min detaljerade beskrivning av Packmans 
studie är den relevans, som enligt mi erfarenhet, den har 
också för den svenska barnavården. Packmans undersökning har 
även haft stor betydelse för tolkningen av mina egna forsk
ningsresultat. 
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Kapitel 4 

BARNAVÅRDSARBETET I PRAKTIKEN 

Socialsekreterarna och barnavårdsarbetet 

I mitt föregående kapitel sökte jag göra läsaren förtrogen 
med det generella när det gäller barnavård inom det sociala 
arbetsområdet. Forskningens resultat och probiemstäl1 ningar 
- i vårt land och internationellt - redovisades. Detta kapi
tel är ett snabbt återvändande till scenen för min egen 
forskning: soci al förvaltningen i Umeå eller socialkontoret 
som den lokala terminologin lyder. 

Min enkätstudie visade (Rapport IV) att de flesta socialsek
reterare anser att barnavården är det problemområde som är 
mest påfrestande att arbeta med. Man uppger att det sociala 
arbetet skapar en klyfta: å ena sidan lämnas en anmälan om 
påstått missförhållande nästan aldrig därhän. (Endast ett 
par av socialsekreterarna menar att detta stundom kan 
hända.) Å andra sidan hävdar de flesta socialsekreterarna 
att de, på grund av olika hinder, inte har möjlighet att ge
nomföra barnavårdsarbetet på ett för dem tillfredsställande 
sätt. Man utreder själv den omständighet man inte har möj
lighet att arbeta med. Man kan tolka detta som att deras am
bition kommer i konflikt med de givna förhållandena på ar
betsplatsen. Hindren definieras främst i termer av arbetsbe
lastning, tidsbrist, "för många" barnavårdsärenden eller 
"brist på ork" ("burnout", är ett begrepp man gärna anam
mar). Dessutom uppger man i detta sammanhang sin egen osä
kerhet inför avgörande beslut eller sin brist på kunskap om 
barn och ungdomar och därtill de svårigheter som kontakten 
med ungdomar medför. Organisationens brist på resurser av 
olika slag utgör också hinder i arbetet, liksom brist på 
handledning och andra faktorer som har med arbetsförhållan
dena och deras styrning att göra. Hindren definieras alltså 
i hög grad som brister i arbetssituationen. En kvalitativ 
förbättring av barnavårdsarbetet förutsätter att dessa bris
ter i väsentlig utsträckning kan elimineras. 

Svårigheterna härstammar emellertid inte endast från organi
sationen eller den enskilde socialsekreteraren utan även 
från andra yrkesområden, t ex från skola, daghem eller andra 
myndigheter. Man kräver att socialtjänsten ingriper till 
förmån för de barn som man befarar lever i en risksituation. 
Bevakningen från massmedia har i motsats härtill i huvudsak 
gått ut på att soci al sekreteraren inte bör ingripa i fa
miljers liv i den utsträckning som (man tror att) de gör. 
Min enkät visar, liksom Göranssons m fl (1983) att dessa 
"påtryckningar" verkligen är en realitet för soci al sekrete
rarna. 
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De av socialsekreterarna beskrivna svårigheterna i arbetet -
d v s de förhållanden som är stress- och konf1 iktskapande -
kan beskrivas i tre ~relationsnivåer~: socialsekreteraren -
kl ienten/fami1jen, socialsekreteraren - organisationen samt 
socialsekreteraren - allmänheten/samhället. Detta schema är 
användbart när det gäller att kategorisera de svårigheter 
socialsekreteraren finner ord för då de besvarar ett enkät
formulär. Det fångar emellertid inte upp det som kanske är 
den viktigaste problematiken: den nödvändiga men omöjliga 
gränsdragningen mellan det privata livet och det sociala ar
betet. Det privata livet genomsyrar socialsekreterarens pro
fessionella tillvaro: barnavårdsärenden har en karaktär som 
oupplösligen aktualiserar social sekreterarens aktuella livs
situation och hennes livshistoria. 
Men en gränsdragning är nödvändig för att det sociala arbe
tet inte skall innebära socialsekreterarens egen jagförlust 
samtidigt som en identifikation också är tvingande om man 
skall kunna förstå - ja, att "leva sig in i" (märk vad or
den bokstavligen står för!) - de människor man arbetar med 
och skall assistera. 
Varje möte med en annan människa i ett "akut nu" provocerar 
gränslandet mellan "dig och mig". Denna provokation accen
tueras naturligtvis när den andra människans situation är 
svår eller till och med extremt svår. 

I enkätsvaren fann jag en tydligt och klart uttalad diskre
pans mellan socialsekreterarnas ambition att lösa problem 
och deras reella möjligheter till problemlösning. Resultatet 
av enkäten är varken nytt eller överraskande. I fråga om 
barnavårdsarbetet bekräftar den Göranssons m fl (1983) slut
satser . 

Det är förstås inte endast kritik som riktas mot socialsek
reteraren, hon får också - åtminstone i någon grad - erkän
nande för sina arbetsinsatser. Vem kritiserar respektive 
uppskattar hennes arbete? Enkäten gav följande svar. Klien
terna ger mest av både uppskattning och kritik, medan grupp
ledare och kollegor ger uppskattning men mycket sällan kri
tik. Allmänheten däremot ger uttryck för kritik och klagomål 
men sällan någon uppskattning. Det är alltså klienterna som 
öppet visar såväl negativa som positiva känslor. Kollegornas 
hållning kan tolkas som stöd och uppmuntran, dock i en 
onyanserad form. 

Min tidigare redovisning av forskningen rörande barnavård 
och fosterbarnsvård visar på ett nästan övertydligt sätt att 
socialsekreterarnas dilemma inte är en isolerad svensk före-
teelse. 

De följande avsnitten i detta kapitel diskuterar barnavårds
arbetet med utgångspunkt från undersökningens empiriska 
data. 
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"För många" barnavårdsärenden? 

Soci al sekreterarna ansåg att de hade för många barnavårds
ärenden och att detta hindrade dem från att genomföra utred
ningar och åtgärder på ett för dem tillfredsställande sätt. 
Hur många är "för många" ärenden? Jag tror inte att jag kan 
besvara den frågan, men djupdykningen i socialkontorets sta
tistik ger intressanta synpunkter på svaret. Låt mig först 
berätta om karaktären hos det statistiska materialet. Sam
tidigt med lagstiftningsreformen som trädde i kraft 1/1 1982 
(då BvL ersattes med SoL och LVU) övergick socialkontoret 
till ett nytt datasystem och därmed till en ny metod och ett 
nytt urval i fråga om registrering av uppgifter om barna
vårdsärenden . 
Detta innebär att de statistiska uppgifterna för 1981-delen 
av datainsamlingsåret ej är jämförbara med de andra typer av 
statistiska uppgifter som redovisas för 1982. För varje må
nad upptecknas barnavårdsärendena på s k regi steri i stor. 
1981 års listor innehåller en fullständig förteckning av 
samtliga barnavårdsärenden och de åtgärder som vidtagits, 
medan 1982 års listor endast upptecknar de barnavårdsärenden 
i vilka en åtgärd vidtagits respektive månad. Av detta 
följer att för första delen av undersökningen (1981) kan man 
månad för månad avläsa hur många barnavårdsärenden som är 
pågående medan den senare delen (1982) endast visar det an
tal ärenden som just den månaden åtgärdats i något avseende. 
Uppgifter om övriga pågående (och just då vilande) ärenden 
saknas sålunda. Endast när det gäller placering av ett barn 
specificeras åtgärderna på listorna för 1982. Orsaken bakom 
ännu en osäkerhetsfaktor kring statistiska data är avsakna
den av uppgifter om vilka ärenden som är avskrivna. Över
huvudtaget innehåller de senare listorna mindre information 
än de tidigare, vilket omöjliggör jämförelser av barnavården 
före och efter tillkomsten av SoL. 

Primärmaterialets tillstånd gjorde alltså att jag inte fick 
min kunskap om det barnavårdande arbetet "serverat på ett 
fat". För att undersöka antalet barnavårdsärenden över tid 
blev jag tvungen att göra ett komplicerat manuellt räknear
bete - från lista till lista och ärende för ärende. Syftet 
att beskriva den mängd barnavårdsärenden som utgör socialse
kreterarnas arbetsbörda under ett år har därför fått reduce
rats till en framställning av antalet ärenden vid några 
tidpunkter under året. 

Vid ett flertal tillfällen har jag nämnt den påfrestning som 
barnavårdsarbetet medför för handläggarna. När man uppger 
att man har "för många" barnavårdsärenden finner jag emel
lertid att detta inte relateras till ett visst antal! Det 
förefaller, av soci al sekreterarnas upplevelser att döma, som 
redan ett fall med barn som far illa känns som "för många". 
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Vid datainsamlingsårets början, 1/8 1981, fanns totalt 605 
barnavårdsärenden registrerade. Dessa handlades av 27 so
ci al sekreterare , vilket innebär ett medelvärde av 22,4 
ärende per soci al sekreterare. Om vi granskar den faktiska 
fördelningen av ärendena så fördelas ärendemängden enligt 
följande tabel1. 

Tabell 1. Ärendefördel ning per soci al sekreterare  

Soci alsekreterarkod Antal ärenden 

* Gruppledare (också benämnda l:e socialsekreterare) 

Av tabellen framgår att spridningen är mycket stor (53-1=52) 
särskilt om man inkluderar gruppiedarnas egna ärenden. De 
flesta socialsekreterarna angav i enkäten att barnavårds
ärendena är påfrestande och "för många", den stora sprid
ningen kan därför tolkas som att detta påstående är giltigt 
oavsett om man har många eller få ärenden. 

0 1  
02 
03 
04 
05 
06* 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14* 
15 
16 
17 
18* 
19 
20 
21 
22 
23* 
24 
25 
26 
27 

7 
3 
5 
2 

21 
1 

47 
31 
28 
26 
33 
15 

6 
1 1  
27 
15 
14 
5 

45 
43 
43 
37 
4 

53 
41 
38 
4 

27 605 



65 

Mängden barnavårdsarbete varierar mellan de olika distrik
ten, vilka avgränsas geografiskt. Följande tabell visar för
delningen av barnavårdsärendena distriktsvis. 

Tabell 2. Ärendefördel ning per distrikt 

Di stri kt Antal Fördelat på 
ärenden antal soc 

sekreterare 
1 187 8 
2 67 4 
3 173 5 
4 140 5 
5* 28 2 
6* 3 1 
7* 7 2 

7 605 27 

* Kommunkontor 

En del av variationen betingas självklart av skillnader i 
befolkningsunderlaget och likaså utifrån olika demografiska 
och socioekonomiska bestämningar. Men det är samtidigt 
uppenbart att det inom kommunen finns olika traditioner på 
de respektive distrikten när det gäller det barnavårdande 
arbetet. 

Av de 605 barnavårdsärendena som fanns registrerade 1/8 1981 
återstod endast 155 i januari 1982. Det innebär att 450 bar
navårdsärenden avskrevs (= drygt 16 per socialsekreterare) 
under tiden augusti till december, d v s på fem månader. 
Detta kan synas märkligt, men vissa förklaringar och tolk
ningar kan ges enligt följande. Inför övergången till so
cialtjänsten (1/1 1982) gjorde samtliga socialsekreterare en 
grundlig genomgång av sina barnavårdsärenden. Denna "stor
städning" resulterade i en mängd avskrivningar av ärenden, i 
vilka man sedan länge inte haft någon kontakt med de berörda 
klienterna. Avskrivningen av 450 sådana ärenden väcker emel
lertid farhågor. Hur länge skall ett ärende betecknas som 
ärende när man på intet sätt arbetar med klienten? Går det 
att utvärdera barnavårdsarbetet när ett antal barnavårds
ärenden visar sig de facto vara pseudoärenden? Och ingår 
dessa i "för många" ärenden? En möjlig förklaring till dessa 
ärendens fortsatta registrering kan bero på socialsekretera
rens osäkerhet i fråga om fortsatt handläggning är påkallad 
eller ej. Dessutom kan en del av ärendena vara sådana som 
man tänkt ta kontakt i "när man får tid" - men den tiden har 
ännu inte uppenbarat sig. Det finns alla skäl att tro att 
el imineringen av ärenden inför socialtjänsten var nyttig: 
inte minst därför att det innebar ett allt för länge upp
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skjutet ställningstagande till "ärendets natur" från social
sekreterarens sida. Men det är inte heller osannolikt att 
flera av de ärenden som avskrevs blev avskrivna därför att 
socialsekreteraren saknade beredskap att ta itu med dem, 
kanske med förhoppningen att om ärendet "krisade" det åter 
skulle bli aktuellt. Det är, som jag kommer att diskutera i 
det följande, en alltför from förhoppning. 

I januari 1982 fanns totalt 297 barnavårdsärenden registre
rade, 155 av dessa härrörde från augusti 1981, och de övriga 
från september - december 1981 samt januari 1982. Liksom de 
tidigare registerlistorna upptar januari 1 i stan samtliga re
gistrerade barnavårdsärenden, medan listorna för återstoden 
av datainsamlingsåret endast ger information om de ärenden i 
vilka det under respektive månad förekommit en aktiv in
sats. Därmed kan ett barn förekomma en gång varje månad me
dan ett annat endast förekommer en enda gång under året. 
Alltså: socialkontorets statistik visar antalet åtgärder per 
månad medan antalet klienter inom barnavården förblir okänt. 
Jag har fått foga mig och för resten av dataåret (februari -
juli 1982) redogör jag för antalet vidtagna åtgärder inom 
barnavården.(Jag vill här påminna om skillnaden mellan det 
totala antalet barnavårdsärenden -klienter - och antalet 
barnavårdsärenden i vilka man vidtager en åtgärd en viss må
nad) . 
Jag fann antalet var relativt lågt under början av 1982. 
Eftersom den perioden sammanträffar med den nya lagens 
ikraftträdande är det sannolikt att soci al sekreterarna upp
trädde ytterst försiktigt i registreringshänseenden. Egent
ligen utgick benämningen "barnavårdsärende", i dess ställe 
kom "ärende med barn som berörd person". I praktiken fick 
man alltså arbeta med nya och ovana kategori seringar, vilket 
skapade en viss osäkerhet. De registreringar av vidtagna åt
gärder inom barnavården som förekom under datainsamlingens 
sista halvår redovisas i följande tabell. 

Tabell 3. Registrerade åtgärder inom barnavården 

1982 Antal 
åtgärder 

Fördelat på 
samtli ga soci alsekr 

februari 60 
60 
51 
42 
71 
39 

2,2 
2,2 mars 

apri 1 
maj 
juni 
jul i 

1.5 
2.6 
1,4 

1,8 

(323) 
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Tabell 3 visar att de barnavårdande åtgärder som socialsek
reterarna vidtagit varierar från 1,4 till 2,6 per månad. 
Sommarmånaderna juni och juli visar på det lägsta respektive 
högsta antalet åtgärder. Dessa medelvärden måste ses i lju
set av handläggarnas synpunkter på mängden barnavårdsärenden 
- "för många". 

Det finns en poäng i min upprepade hänvisning till statisti
kens omläggning och de förändrade premisserna för registre
ring av det barnavårdande arbetet.När man tidigare redovi
sade ärenden - noterar man nu åtgärder. Därmed har man ham
nat i en dokumentationsmässig fälla. En rad insatser som 
emellertid inte hänförs som åtgärder blir faktiskt genom
förda - telefonsamtal, samtal med arbetskamrater om fallet 
osv. En klient - ett barn - kan vara föremål för oerhört 
mycket bekymmer och oro, men det avsätter inga spår i sta
tistiken. Det finns sannolikt goda skäl att gå från ärende -
till åtgärdsdokumentation, men socialsekreteraren har förlo
rat ett vapen i sina argument för resurstillflöde: deras ar
bete låter sig inte kvantitativt beskrivas på samma sätt som 
ti di gare. 

166 nya barnavårdskli enter... 

166 barn aktualiserades på socialkontoret under tiden 1/8 
1981 till 31/7 1982, alltså under ett år. Dessa barn blev 
nya "ärenden" som enligt 1981 års definition benämndes stöd-
och behandlingsärenden och enligt 1982 års definition "ären
den med barn (0 - 20 år) som berörd person". (Därmed ute
slöts ärenden som innebar förtur till daghemskö och liknan
de.) 101 av barnen registrerades under fem månader (augusti 
tom december) 1981 och resterande 65 under sju månader 
(januari tom juli) 1982. Man kan också se dessa ärenden på 
följande sätt; 101 nya ärenden på fem månader (1981) utgör 
20,2 ärenden per månad eller 3,7 nya ärenden per 
soci al sekreterare på fem månader,vi 1 ket innebär mindre än 
ett nytt ärende i månaden per socialsekreterare. För att 
jämföra de sista fem månaderna av 1981 med 1982 väljer jag 
de fem första månaderna 1982 (i stället för de sju datain
samlingsmånaderna). Under de fem första månaderna 1982 ak
tualiserades 40 nya ärenden, vilket innebär 8 ärenden per 
månad eller 1,5 nya ärenden per socialsekreterare på fem må
nader, vilket i sin tur innebär mindre än ett nytt ärende 
var tredje månad per socialsekreterare. Vi bör hålla i min
net att vid årsskiftet 1981 - 1982 avskrevs 450 "gamla" 
ärenden och lättade därmed på socialsekreterarnas börda av 
barnavårdsärenden. Trots att man har mindre än ett nytt 
ärende på en respektive tre månader samt en reducerad mängd 
"gamla" ärenden anser likväl socialsekreterarna att de har 
"för många" barnavårdsärenden ! Som jag tidigare nämnt är det 
troligt att arbetets påfrestande karaktär är orsak till 
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känslan av "för många" ärenden. Min preliminära tolkning är 
alltså att soci al sekreterarna i en svår situation, det bar
navårdande ansvaret, tillgriper en konventionell stereotyp -
"för många" ärenden. 

Ordet barnavård får oss att tänka på små barn, det är små 
barn som far illa som är i behov av vård. Det var också so
ci al sekreterarnas uppfattning att de i huvudsak arbetade med 
just små barn inom barnavården. Men är det så? Vid kartlägg
ningen av de 166 nya barnavårdsärendena befanns verkligheten 
se annorlunda ut. 

Tabell 4. Barnavårdsklienternas åldersfördelning 

Ål der Antal Procent 

1 12 7,2 
2 - 5 13 7,9 
6 - 9 10 6,0 

10 - 12 3 1,8 
13 - 15 58 34,9 
16 - 20 70 •42,2 

Total t 166 100,0 

Det visade sig alltså att 77% av "barnen" var ungdomar i 
åldern 13 - 20 år. Uppgiften om att de "äldre" barnen domi
nerade så kraftigt möttes med en viss skepsis av socialsek
reterarna. Hade vi verkligen räknat rätt?...var den fråga vi 
ofta ställdes inför. Denna och flera frågor av samma slag 
var motiverade i så motto att man inom socialkontoret var 
övertygad om att barnen i de lägre åldrarna var i majoritet. 
Socialsekreterarnas tveksamhet kan också förklaras på samma 
sätt som jag tidigare antytt: de små barnen var färre till 
antalet men innebar en större psykisk belastning - alltså 
var de också "många". 

Av de 166 barnavårdsklienterna var endast drygt en tredje
del, 35,5%, flickor. I de högre åldrarna var antalet pojkar 
mycket större än antalet flickor. 62 av barnen hade syskon, 
några av dessa var också aktuella inom barnavården. C:a 40% 
av barnen levde tillsammans med båda sina biologiska föräld
rar, ungefär lika många levde endast med modern ( övriga med 
en förälder och dennes sammanboende). När barnen lever med 
en av sina föräldrar så är det modern som är ensamförälder. 
Det finns endast sparsam - om någon - information om barnens 
fädrar i de fall då dessa inte bor tillsammans med barnet 
och dess moder. Det är svårt att tro att socialsekreterarna 
anser att umgängesfrågan mellan barn och den förälder som 
bor utanför hemmet är ovidkommande, men aktmaterialet sak
nar, i de flesta fall, uppgifter om förekomsten av kontakt 
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mellan barnet och den frånvarande föräldern. (Frånvarande i 
aktmaterialet i alla fall!) 70 (46%) av barnen och deras 
familjer hade tidigare varit aktuella på socialkontoret, 
dels i fråga om barnavårdande insatser och dels beträffande 
ekonomiskt bistånd. Ett fåtal av föräldrarna hade varit 
föremål för nykterhetsvårdande åtgärder. 
Föräldrarnas arbete eller försörjning uppgavs inte i alla 
ärenden. I ungefär hälften av dem fanns uppgifter om mödrar
nas försörjning, 44 av dem hade fast anställning, 12 stude
rade och ett tiotal hade ersättning från försäkringskassan. 
De övriga var egen företagare, arbetslös utan "kassaersätt
ning", hemarbetande eller fortidspensionerade. För fäderna 
fanns endast uppgifter om försörjning i 41 ärenden, varav de 
flesta hade fast anställning. 

Drygt tre fjärdedelar av barnen var tonåringar; de definie
rade problemen var oftast relaterade till ungdomarna själva 
och deras beteende. De problem som föranledde anmälan (till 
soci al kontoret) var i 48 fall brott, i 42 omhändertagande 
enligt LOB (s k fyl1 eri anmäl an) samt missbruk av alkohol el
ler annan drog i 9 ärenden. Det är en etablerad konvention 
att åtskilja barnavårdsärenden genom att beskriva dem som 
"beteendefall" eller "mi 1jöfal1" . I det första fallet är 
det ungdomarnas eget handlande som föranleder eller ligger 
till grund för åtgärd, i det andra är det risker i barnets 
uppväxtmiljö. Men denna etablerade konvention är naturligt
vis missvisande: för de s k beteendefallen är det också 
svåra livsvillkor som ligger bakom den handling som oroar 
den barnavårdande myndigheten. 

Aktmaterialet tiger nästan alltid i detta avseende. 
Det är intressant att notera att anmälan om problem i fråga 
om dessa 99 barn inkom från polisen, som varit i direkt kon
takt med ungdomarna och deras problemsituation. För en del 
av de andra 166 barnen har problem som föranlett anmälan 
förekommit hos föräldrarna, mer än dubbelt så ofta hos mo
dern som hos fadern. Återigen markeras i aktmaterialet mo
derns betydelse för barnets bästa och faderns mera obetyd-
1 i ga roi 1. 
I fråga om de här beskrivna 166 barnen har det allt tydli
gare vuxit fram en bild som visar att moderns problem är 
barnets problem medan faderns problem sällan relateras till 
barnet. 

Polisens roll som initiativtagare till anmälan måste ses i 
relation till klienternas åldrar. Det är polisen som kommer 
i kontakt med ungdomar i samband med brottslig verksamhet 
eller med berusade ungdomar. Tabell 5 visar en stor sprid
ning i fråga om andra anmälare. 
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Tabell 5. Initiativ till anmälan 

Initiativtagare Antal Procent-
ärenden andel 

Pol is 
Socialsekreterare 
Barnhälsovård/sjukvård 
Föräldrar 
Annan myndighet 
Annan kommun 
Övrig hälsovård/sjukvård 
Förskola/skola 
Daghem/fritidshem/ungdomsgård 
Barnet självt 
Granne 
Anhörig 
Annan 
Uppgift saknas 

99 
20 
12 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

61,5 
12,4 
7,5 
3,8 
3.1 
1.9 
1,9 
1,9 
1.2 
1,2 
1,2 
0,6 
0,6 
1,2 

TOTALT 161* 100,0 

* Aktmaterialet saknades i fem ärenden som här får betraktas 
som bortfal1. 

Ett förhållande som framstår som särskilt anmärkningsvärt i 
tabell 5 är det stora antalet barn som anmäls via polisen 
(med tanke på soci al sekreterarnas bristande kunskap om 
dessa) i jämförelse med det fåtal barn som anmäls av för
skola, skola, daghem, fritidsgård eller ungdomsgård.I fråga 
om de senare tycks det märkligt med så få anmälningar efter
som det på dessa "institutioner" finns välutbildad personal, 
som är särskilt skickad att upptäcka eventuella störningar 
hos barnen på ett tidigt stadium. Det är knappast troligt 
att sådana tecken hos barnen inte förekommer. I all synner
het som studiet av de omhändertagna barnen avslöjar att 
vissa av dem, under en lång tid, haft sådana störningar att 
om de tidigt bearbetats kunde de bidragit till en positivare 
utveckling av barnen. Kanske tom omhändertagande kunde ha 
undvikits? Men det som är verkligt uppseendeväckande i ta
bell 5 är naturligtvis hur sällsynt det är att anmälaren är 
"icke myndighet". Endast i en handfull fall har anmälan läm
nats av anhörig, granne eller barnet självt. Det sociala 
nätverket är, om de här uppgifterna är general iserbara, 
fullständigt oanvändbart beträffande handlingsberedskapen 
för att assistera barn i krissituationer. Detta säger också 
någonting om soci al sekreterarens ensamhet i det barnavårdan
de arbetet. Man genomför åtgärder, som de människor som 
finns runt omkring barnet är främmande för att rekommendera. 
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...och deras handläggning 

Vad gör soci al sekreteraren när hon erhåller en anmälan om 
ett barn som far illa eller om en revolterande tonåring? 
Mitt förhandsantagande var att hon ganska omgående tog kon
takt med barnet och/eller föräldrarna för en undersökning av 
familjens förhål 1 anden. Så var emellertid inte fallet. En
dast i 30 av de 166 ärendena togs kontakt inom en vecka 
efter anmälan. I 56 fall togs kontakt inom en månad. Det är 
möjligt att socialsekreterarna vill undersöka barnens för-
hållandeen och behov via andra informationskällor, t ex dag
hem eller skola, innan de kontaktar familjen. Det måste 
emellertid vara för sent att ge en tonåring förmaning en må
nad efter det att han registrerats för fylleri. 

I 23 ärenden ledde inte anmälan till någon som helst åtgärd, 
vilket i värsta fall kan tolkas som att samhället sanktione
rar upphovet till anmälan, t ex brott el Ver fylleri. I 18 av 
de 23 fallen kom anmälan från polisen och gällde i huvudsak 
brott eller omhändertagande av berusade personer (LOB). So
cialsekreterarna gjorde alltså inte någon utredning i 23 
fall som alla berörde ungdomar och där förefintliga data ty
der på att utredningen borde ha kommit till stånd. Sex av de 
23 ungdomarna var över 18 år, sju var 17 år och de övriga 
tio var i åldern 14 - 16 år. Inga av de outredda anmäl
ningarna avsåg barn under 14 år. Jag tolkar de uteblivna ut
redningarna som en konsekvens av osäkerhet och brist på kun
skap om ungdomar från soci al sekreterarnas sida och framför 
allt brist på relevanta resurser i fråga om problemlösningar 
för ungdomsklienterna. 

Vanligtvis sker handläggningen enligt följande. Socialsekre
teraren gör en utredning med anledning av det problem som 
anmälts i samband med barnet. Utredningen kräver noggrann 
information om barnet, föräldrarna, hemförhållanden och 
eventuell skolgång. De viktigaste informationskällorna bör 
vara barnet och föräldrarna, därefter följer förskola, dag
hem, skola, barnhälsovård, barnsjukhus, anhörig eller andra 
myndigheter och organisationer. Förutom insamlingen av in
formation krävs en analys av situationen och en bedömning av 
eventuella behov av åtgärder. 

Den information som dokumenteras i akterna är naturligtvis 
betydelsefull. Den kommer att följa klienten inom social
tjänsten och dess innehåll bör förstås vara noga avvägt. Man 
kan tänka sig dokumentationen som en balansakt av socialsek
reteraren - att skriva tillräckligt detaljerat så att kor
rekt information finns nedtecknad - men att inte skriva så 
att uppgifterna i fråga degraderar personen. Min erfarenhet 
är entydigt att aktmaterialet innehåller ytterst knapphändig 
information, och att den gamla tidens journal skri vande är en 
borttappad kompetens. Det blev särskilt tydligt när jag, 
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efter att ha studerat akterna, intervjuade socialsekreterar
na i samma ärenden och då erhöll klarare uppgifter i olika 
avseenden. 

Vid min genomgång av aktmaterialet för de 166 nya barna-
vårdsklienterna undersökte jag om informationen kunde kate
goriseras som "positiva fakta och "negativa fakta". Också 
härvidlag var resultatet entydigt. Det var i huvudsak nega
tiva aspekter som dominerade aktmaterialet, men i hälften av 
ärendena fanns även positiva fakta såsom: 'goda relationer i 
familjen', ' ordnad *soci al situation', 'ordnade hemförhål 1 an
den' eller 'välfungerande nätverk'. I några ärenden gavs po
sitiva omdömen om föräldrarnas förmåga att ta hand om bar
net. Negativa fakta riktas mot barnet, modern eller fadern. 
I fråga om barnet angavs i största utsträckning: 'missbruk', 
'relationsproblem', 'skolprobi em','fysisk eller psykisk 
sjukdom'. Beträffande modern var följande mest förekommande: 
'psykisk eller fysisk ohälsa', 'relationsproblem', 'missbruk 
(al kohol)',oförmåga att ta hand om barnet'eller 'osäkerhet i 
föräldrarollen'. För fadern, som förekommer i mycket mindre 
utsträckning, angavs: 'reiationsproblem', 'alkoholmissbruk1, 
oförmåga att ta hand om barnet'och ovilja att ta hand om 
barnet'. Den negativa beskrivningen av barnet och familjen i 
aktmaterialet är sannolikt ofrånkomlig. Det är dessa nega
tiva omständigheter som föranleder de barnavårdande åtgär
derna.Men att söka efter och betona det positiva i familjen 
eller hos den enskilde kan innebära möjligheter till ett 
konstruktivt och givande samarbete med familjen i fråga om 
problemlösningen. När det gäller de yngre barnen så är det 
framför allt en åtgärd av "förebyggande" slag: anordnande av 
daghemsplats, som ger soci al sekreteraren en upplevelse av 
att ha ett arbetsredskap som verkligen förändrar barnets si
tuation. Den positiva karakteristiken är också långt bättre 
ägnad att ligga till grund för olika typer av stödåtgärder 
och hjälpinsatser för klientens del. Men - informationen av 
detta slag överflyglas alltså av de negativa uppgifterna. Nu 
tror jag personligen knappast på att socialsekreterarna har 
strategiska överväganden bakom sina - positiva eller nega
tiva - omdömen. Dessa speglar antagligen i stället något mer 
banalt: socialsekreterarnas egen inställning till klienten/ 
barnet och till barnets föräldrar. 

En del ärenden avskrivs ganska snart medan andra åtgärdas 
enligt socialtjänsten. I 81 fall bedömde socialsekreteraren 
att det förelåg något behov av hjälp- eller stödåtgärder. 
Trots att ungdomsgruppen utgjorde tre fjärdedelar av samt
liga barnavårdsklienter var det endast ett fåtal av dem som 
blev föremål för någon insats, som direkt kunde relateras 
till problemet.Socialsekreterarnas svårighet att arbeta med 
ungdomar visar sig härvidlag. De få åtgärder som vidtogs 
rörde sig t ex om placering på institution eller i familje
hem, kontaktperson, hemvårdare eller fortsatt kontakt med 
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handläggaren. Åtgärdsschemat när det gäller ungdomar är syn
nerligen begränsat och bidrar sannolikt till den känsla av 
hopplöshet som socialsekreterarna säger sig uppleva i arbe
tet med ungdomar. Att det brister i arbetet med ungdomar är 
en iakttagelse som även Lindberg och Stål (1985) gjort i sin 
Örebroundersökning. De menar att social sekreterarna inte har 
någon kunskap om ungdomarnas egentliga behov. Man saknar 
språk för att ge en inträngande beskrivning av ungdomarnas 
totala situation; ingående kontakter med personer i den 
unges miljö tas inte förrän ett omhändertagande blir ak
tuellt. Lindberg och Stål(op.cit.s.34) redovisar "I 9 fall 
tog socialarbetarna kontakt med ungdomen och föräldrar. 
Efter ett eller två hembesök avskrevs ärendet. I 2 fall be
slutades från social tjänsten om råd och stöd till den unge 
enligt soci altjänstlagen.Det står dock ingenting om hur in
satsen skulle utformas. Vid närmare analys var denna insats 
i princip den samma som ett avskrivande av ärendet. I 2 fall 
inleddes LVU-utredning direkt..." De insatser som beskrivs 
av Lindberg och Stål är stort sett identiska med de som 
förekommer i föreliggande undersökning. 

Av de 81 ärenden som åtgärdades var det endast 36 som i akt
materialet beskrev den förväntade effekten, dvs vad man 
ville uppnå med åtgärden. Detta uttrycktes ofta i mycket 
allmänna ordalag som t ex "att bryta det asociala beteen
det", "stöd och omvårdnad åt barnet", "meningsfull fritid", 
"ny identitet" (denna märkliga term innebor troligtvis att 
det rör sig om en ung person som tidigare har en s k "miss-
brukaridenti tet"), "stärkt självförtroende" eller "ökad 
trygghet". Bristen på operationel 1 a bestämningar förutsätter 
egentligen total kontinuitet av handläggare i ärendet. Att 
överta ett ärende utan personlig genomgång med tidigare 
handläggare, ter sig synnerligen svårt med utgångspunkt från 
den bristfälliga dokumentationen. 

Handläggarnas ambitionsnivå och mål för insatsen framgår 
inte klart av det dokumenterade materialet. Visar inte detta 
på att interventionen saknar klara riktmärken? - den förvän
tade effekten av en åtgärd kan då inte uttryckas annat än 
vagt. Detta återverkar i ett senare skede eftersom det kons
tituerar uppföljningen att bli ett smärtsamt arbetsmoment. 

När jag gått igenom materialet har jag lekt med ett infall: 
att karakterisera de 166 ärendena med avseende på hur de 
handlagts enligt följande schema: 
rutinhandläggning 
medveten handläggning 
inspirerad och engagerad handläggning 

Men naturligtvis ger aktdata ett orättvist besked och ett 
orättvist underlag för ett sådant kategori seringsförsök. 
Aktmaterialets terminologi traderar nämligen det sociala ar
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betets minst fantasieggande sidor och betonar tankekonven
tionen och åtgärdsstereotypin. Detta till trots så är mate
rialet nästan skrämmande befriat från det som glimmar till, 
en fräsch iakttagelse, ett tonfall av medkännande. Det är 
tur, tycker jag, att jag känner de socialsekreterare som 
skrivit i akterna. Det gör att jag vet att medvetenheten och 
inspirationen också har en plats i deras arbetssituation -
även om det aldrig kommer till uttryck i personakten. 

Barnavård. Ungdomsvård. Vård? 

Skulle det automatiskt ske en kvalitetshöjning av arbetet om 
socialsekreterarna finge mer tid till sitt förfogande? Sune
son (1985) betvivlar detta utifrån sina erfarenheter av ett 
förändringsprojekt på en socialbyrå. Han menar att det inte 
kommer att inträffa någon spontan kvalitetshöjning genom att 
man ger socialsekreterarna mer tid att utföra samma arbets
uppgifter som förut. Vidare betonar Suneson (op.ci t.s.119) 
"Endast de som bryter med det vanliga ärendearbetet lyckas 
genomföra de förbättringar de föresatt sig att uppnå." Det 
är också min mening att en uppluckring av de byråkratiska 
inslagen i handläggningen, plus ytterligare fantasirikedom 
beträffande insatserna, i hög grad skulle gagna klienterna. 

Barnavård tycks ofta syfta på en företeelse som är skräd
darsydd för små barn och inte för ungdomar. Övervägande de
len av den internationella forskningen inom ämnesområdet be
rör också omhändertagande av små barn. Det är de små barnen 
som är i majoritet inom fosterbarnsvården och som lider mest 
av separationens skadeverkningar. I allt högre grad har vi 
emellertid fått vänja oss vid att fler ungdomar omhändertas 
och placeras. Min erfarenhet av detta är att såväl social
sekreterarna som deras organisationer har relativt låg be
redskap för arbete med ungdomar överhuvudtaget och med om
händertagande och placeringar av ungdomar i synnerhet. Ung
domarnas beteende; kriminalitet, missbruk osv är nästan un
dantagslöst orsaken till omhändertagandet, vilket oftast 
sker med tvång. De är då i en ålder då frigörelseprocessen 
är upprivande för dem själva, men även för deras föräldrar. 
Jag har emellertid inte funnit någon forskning som beskriver 
den extra slagkraft som ett omhändertagande får då det ge
nomförs just när den unge befinner sig i sin psykologiska 
frigörelseprocess. 

När det gäller ungdomar har jag funnit en klar diskrepans 
mellan de problem som socialsekreteraren förväntas lösa och 
de medel som står till hennes förfogande. Ungdomsklienternas 
frekvens inom barnavården har inte markerats i tillräcklig 
utsträckning, i stället för att visa på behovet av "ungdoms
vårdande" insatser förtigs det faktum att avsaknaden av re
levanta medel omöjliggör ett kvalitativt bra ungdomsarbete. 
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Detta leder ofta till en handlingsförlamning, som också 
hämtar sin näring ur en bristande kunskap om klienterna. De 
barnavårdsärenden som utsätts för ett 1 aissez-faire förhåll
ningssätt berör ofta ungdomar, vilket föregående avsnitt vi
sade. Soci al sekreterarnas osäkerhet och bristen på relevanta 
resurser att utnyttja i arbetet med ungdomar beskrivs också 
av Håkansson och Stavne (1983). Lindberg och Stål (1985) 
fann, liksom i föreliggade studie, att i fråga om ungdomar 
brister det inte sällan i den utredningsskyldighet som reg
leras i 50 § SoL: "Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda 
utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har 
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden." Det är självklart att det krävs en väl 
underbyggd utredning för analysen av barnets situation och 
eventuella behov som samhället kan tillfredsställa. 

I enkäten efterlyste socialsekreterarna mer utbildning i 
fråga om ungdomar samt deras utveckling och behov, man öns
kade också lära sig kommunicera med ungdomarna på ett konst
ruktivt sätt. En av undersökningens slutsatser är att ungdo
marna som barnavårdskl i enter är en företeelse som kräver mer 
uppmärksamhet - i all synnerhet om vi med gott samvete skall 
benämna det vi erbjuder dem bistånd eller vård. 

Barnavårdsarbetet som det beskrivits i detta kapitel är 
alltså den bakgrund mot vilken handläggningen av omhänder
taganden skall ses. 
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Kapitel 5 

OMHÄNDERTAGANDEN FÖR SAMHÄLLSVÅRD 

Umeådata 

Vid undersökningens planering och start, 1980-1981, var det 
i synnerhet tvångsåtgärderna som, enligt social sekreterarna, 
orsakade stor osäkerhet. Sedan dess har det införts nya so
ciallagar (SoL och LVU, den senare tom föremål för föränd
ring nu, se kapitel 1) och statistiken (Statistiska medde
landen S32SM501) visar på en kraftig minskning av påbörjad 
vård med stöd av tvångsbestämmelser (§ 29 BvL resp § 1 LVU). 
Mellan 1981 och 1983 var nedgången 61 %. Samtidigt ökade den 
påbörjade frivilliga vården (§ 31 BvL resp § 6 och 22 SoL) 
mycket påtagligt. Mellan 1981 och 1983 var denna ökning 
130 %. Den frivilliga vårdens varaktighet är dessutom av 
betydligt mer kortvarig karaktär, 34 % avslutades inom en 
månad. Utvecklingen visas i följande diagram: 

Diagram: Påbörjade åtgärder för barn och unga 1973-1983 
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Skärningspunkten mellan kurva b och c (frivillig vård resp 
tvång) inträffar ungefär vid år 1981, alltså det år då un
dersökningen påbörjades. Den utveckling som därefter följer 
speglades i viss mån i det praktiska arbetet på socialkonto
ret. Avvikelserna gäller den frivilliga vården som inte öka
de lika drastiskt som riksgenomsnittet. Det reducerade an
talet tvångsåtgärder resulterade i att socialsekreterarna 
senare beskrev arbetet med de frivilliga placeringarna, som 
nästan lika svårt som arbetet med tvångsomhändertagandena. 

I Det svåra valet (Claezon & Larsson, 1985) presenterades 
några enkla statisktiska tabeller som visade att tvångsom
händertagandena minskade, och de frivilliga placeringarna 
ökade. För att se om denna tendens står sig, har jag samlat 
in data för de två följande åren (1983-1984 och 1984-1985. 
Tidsindelningen följer datainsamlingsperioden). 
Liksom tidigare placerades de små barnen i större utsträck
ning på frivillig grund. Under fyra år (1981-82, 1982-83, 
1983-84, 1984-85) tvångsomhändertogs endast ett barn i ål
dern 0-7 år. Jämfört med 1976 och 1978 (tabell 6) har det 
skett en ökning av antalet frivilligt placerade barn, med 
undantag för perioden 1982-83 då antalet halverades. 
Samtidigt har alltså tvångsomhändertaganden minskat. 

Tabell 6.Det totala antalet vårdtillfällen 

Frivilligt* Tv ång** To talt 
1976 17 13 30 
1978 22 7 29 
1981-82 30 10 40 
1982-83 15 9 24 
1983-84 31 4 35 
1984-85 33 4 37 

* Enligt BvL § 26 och § 31 samt SoL § 6. 
** Enligt BvL §§ 25, 29 samt LvU § 1. 
Urvalet sträckte sig över en 12 -månadersperi od 1981-82. 
Fortsättningen fick därför följa denna indelning. För att 
retroaktivt få fram uppgifter för 1976 och 1978 var det na
turligt och säkrast att undersöka datalistorna per helår. 

Registeruppgifterna från senare år gör det möjligt att även 
undersöka antalet avslutade placeringar. Det visar sig att 
antalet avslutade frivilliga (SoL § 6) placeringar var be
tydligt högre än antalet påbörjade placeringar. De frivil
liga placeringarna är oftast relativt kortvariga (under ett 
år). 
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Tabell 7. Påbörjade och avslutade SoL § 6 placeringar 

Antalet påbörjade 8308-8407 8408-8507 (8 508-8512 1/2 år) 
SoL § 6 31 33 20 
placeringar 

Antalet avslutade 
SoL § 6 42 41 10 
placeringar 

Liknande förhållanden råder när det gäller LVU-placeringar 
under dessa två år, dvs antalet avslutade placeringar över
stiger antalet påbörjade. Därmed kan socialtjänstens inten
tioner anses förverkligade i Umeå. 

Tabell 8. Påbörjade och avslutade LVU-placeringar 

8308-8407 8408-8507 (8 508-8512 1/2 år 
Antal påbörjade 
LVU-placeringar: 4 4 6 
LVU § 1.1 pojke 9 år flicka 0 år 

Fl i eka 10 år 
LVU § 1.2 pojke 19 år pojke 18 år flicka 19 år 

pojke 19 år flicka 18 år pojke 18 år 
flicka 16 år pojke 15 år pojke 17 år 

flicka 15 år pojke 17 år 

Antalet avslutade LVU-
placeringar 

LVU § 1.1 4 2 3 
LVU § 1.2 9 4 
Totalt 13 6 3 

Av tabell nr 6 och nr 7 (SoL § 6 plac) följer att de 27 so
cialsekreterarna under ettårsperioden 83-84 påbörjade 1,15 
frivilliga placeringar pr socialsekreterare och år. För ett
årsperioden 84-85 är antalet 1,22. Variationsvidden är emel
lertid stor, några socialsekreterare genomförde inte någon 
placering alls under ett år, medan en av dem gjorde åtta SoL 
§ 6- placeringar under fyra månader 1984! 

Av tabell 6 framgår också ökningen av frivilliga place
ringar. Den tillfälliga nedgången 1982-83 kan eventuellt 
förklaras med den försiktighet i fråga om placeringar över
huvudtaget, som rådde i den nya lagstiftningens kölvatten. 
Det faktum att färre placeringen påbörjades än de som avslu
tades (tabell 7) gör det troligt att socialsekreterarna 
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verkligen anammat den nya lagstiftningens intentioner samt 
påverkats av den allmänna debatten i dessa frågor. 

Som tidigare beskrivits är det ändå de åtgärder som måste 
vidtagas med stöd av tvång som är de mest smärtsamma för so
ci al sekreterarna . Och av dessa tycks miljöfallen (LVU § 1.1) 
känslomässigt drabbas soci al sekreterarna mer än beteende
fallen (LVU § 1.2). Frekvensen är emellertid ytterligt låg 
för den här arbetsuppgiften; sammanlagt genomfördes åtta 
tvångsomhändertaganden under två år (4 under 1983-84 och 4 
under 1984-85), endast ett av dem var miljöfall och gällde 
en nioårig pojke. De övriga bestod av tonåringar i åldern 
15-19 år. Därmed genomförde de 27 socialsekreterarna i me
deltal 0,15 LVU-omhändertaganden under ett år 1983-84, vil
ket innebär ett tvångsomhändertagande på drygt 6 år! Samma 
förhållande råder för den följande ettårsperioden 1984-85. 

Av tabell nr 6 framgår hur tvångsomhändertagandena reduce
rats till antal över tid. Sannolikt är detta en konsekvens 
av lagreformen av 1/1 1982. För de senaste åren är antalet 
avslutade LVU-placeringar betydligt fler än antalet påbör
jade (tabell nr 8) Sammanlagt under åren 1983-84 och 1984-85 
var antalet avslutade LVU-placeringar drygt dubbelt så många 
som de som påbörjats under samma tid. Det är alltså uppen
bart att det är fler placeringar som avslutas än som påbör
jas under dessa år, i fråga om såväl tvångsomhändertaganden 
som frivilliga placeringar. 

Inom parentes i tabellerna 7 och 8 har antalet SoL- och LVU-
placeringar angivits för första hälften av årsperioden 
850801-860731. Nan kan skönja en viss förändring i utveck
lingen; dels i fråga om antalet påbörjade och avslutade SoL-
placeringar och dels i LVU-placeringarna. Om förändringen 
fortsätter nästföljande halvår (8601-8607), skulle, tvärte
mot vad som här redovisats, antalet påbörjade SoL-place-
ringar öka och antalet avslutade minska. Ännu mer påtaglig 
blir förändringen i fråga om LVU-placeringar, där antalet 
under ett halvår (8508-8512) översteg antalet för tidigare 
helår! Det är emellertid för tidigt att analysera dessa 
siffror, som naturligtvis kan representera en tillfällig 
svängning inom barnavården. 

Den "genomsnittlige socialsekreteraren" genomför under dessa 
år endast ett tvångsomhändertagande på drygt sex år, och 
drygt en frivillig placering per år, vilket förstås gör det 
svårt för henne att skaffa sig erfarenhet av dessa arbets
uppgifter. Den extremt låga siffran visar paradoxalt nog 
också på de svårigheter som detta arbete innebär - annars 
skulle väl inte en så 'lågfrekvent arbetsuppgift' vara före
mål för så högfrekvent debatt och forskning? 
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Omhändertagna och placerade barn - kort beskrivning 

Under projektets datainsamlingsperiod 1/8 1981 - 31/7 1982 
blev tio barn i Umeå kommun tvångsomhändertagna för 
samhäl1svård.jml BvL §§ 25a,b,29 och LVU § 1:1 och 1:2. 

Tabell 9 Tvångsomhändertagna barn under ett år 

1981 

Poj ke 2 år BvL § 25a, 29 
Fl i eka 16 år 25b. 29 
Poj ke 19 år 25b, 29 
Poj ke 14 år 25a och 
Fl i eka 14 år 25a och 

1982 

Poj ke 15 år LVU § 1:2 
Poj ke 15 år 1:2 
Poj ke 17 år 1:2 
Fl i eka 17 år 1:2 
Poj ke 18 år 1:2 

De tio barnen, av vilka nio var tonåringar, har tidigare be
skrivits utförligt, dels i fråga om bakgrund och historia 
och dels i fråga om soci al sekreterarnas handläggning av 
dessa ärenden, i projektrapport III och i Det svåra valet 
(Claezon & Larsson, 1985). De kommer därför endast att pre
senteras kortfattat här. Det mest uppseendeväckande med 
dessa tvångsomhändertaganden är sociala avdelningens (so
ci al sekreterarna och deras närmsta chefer) brist på kännedom 
om klienterna. Liksom när det gäller den stora andelen ton
åringar (77%) av samtliga nyregistrerade barnavårdsklienter, 
var man också omedveten om antalet tonåringar som innebar 
presumtiva omhändertaganden eller som de facto var omhänder
tagna. 

Sju av de tio barnen hade ti di gare-vari t "ärenden" på so
cialkontoret. Det innebär också att de varit aktuella för 
andra åtgärder före själva omhändertagandet. De tre barn som 
aktualiserades under kartläggningen (datainsamlingsperioden) 
var alla tonåringar. Fem av barnen levde med båda sina bio
logiska föräldrar, medan resterande fem levde med en ensam
förälder eller tillsammans med en förälder och dennes sam
manboende. Tre av föräldraparen hade tidigare varit aktuella 
inom socialvården i samband med missbruk eller brottslighet. 
De flesta föräldrarna uppvisade personliga problem, vilket 
också är en vanlig uppfattning när det gäller föräldrar till 
omhändertagna barn. Enligt aktmaterialet var det primära 
problemet det tonåriga barnets beteende. Det är möjligt -
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troligt - att dessa familjer lyckats dölja eventuella kriser 
och problem så länge barnet var litet, men i samband med pu
berteten har den unge äntligen reagerat. Socialsekreterarnas 
beskrivning av familjerna är koncentrerad på här-och-nu-si-
tuationen och saknar mestadels uppgifter om familjens tidi
gare historia. Hos ett par av de omhändertagna ungdomarna 
fanns emellertid uppgifter om tidigare traumatiska upplevel
ser som de obearbetade burit med sig in i puberteten, och 
som gav en förklaring till deras beteende. Det visade sig -
när jag gick in i detaljstudium av de olika ärendena - att 
en sådan förklaring till ungdomarnas handlande gav socialse
kreterarna möjlighet och tillfälle att genomföra handlägg
ningen med inlevelse och empati. Detta kanske bara är en ob
servation i marginalen men ändå värd att göras: en förut
sättning för ett socialt arbete baserat på inlevelse är att 
socialsekreteraren har en tolkning av klientens livssitua
tion att utgå från. 

De omhändertagna barnens problem definierades enligt föl
jande : 

Tabell 10 De omhändertagna barnens problem/orsaken till 
omhändertagandet 

Föräldrarnas oförmåga , pga missbruk, 1 barn 
att ta hand om sitt barn (två-åringen) 

Eget missbruk kombinerat med kriminellt 
beteende, skolproblem eller relations- 6 barn 
probi em 

Kriminel 11 beteende kombinerat med 
skolproblem och relationsproblem 2 barn 

Relationsproblem och skolproblem 
kombinerat med missbruk 1 barn 

10 barn 

Barnen presenteras i följande fallbeskrivningar. 

Nicke Z år 
Nicke, det enda småbarnet, tvångsomhändertogs på grund av 
föräldrarnas oförmåga att ta hand om honom. Båda föräldrarna 
var missbrukare och kända sedan länge på socialkontoret. 
Deras egen uppväxt präglades av relationsstörningar och 
missbruk. Nicke föddes som "ett barn i riskzonen". För
äldrarna blev åtskilliga gånger anmodade att flytta på grund 
av lägenhetsbråk. Modern och fadern separerade ett antal 
gånger men flyttade sedan ihop igen. De gjorde sig också 
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skyldiga till stölder, vilket resulterade i en kortare pla
cering på barnhem för Nicke. BUP ansåg att han var normalut-
vecklad med fin kontakt med modern och de rekommenderade 
därför att modern skulle få fortsatt stöd från socialtjäns
ten . 
Det som senare igångsatte tvångsomhändertagandeprocessen var 
en anmälan från sjukhuset, då Nickes mor låg svårt skadad 
efter att mannen (Nickes far) misshandlat henne. Vid sjuk
husvistelsen avslöjades kvinnans missbruk som grövre än man 
trott - en erfarenhet som blev en viktig faktor vid beslutet 
att omhänderta Nicke. 
Nicke placerades i ett familjehem ti 11 sammans med sin moder. 
Familjehemmet skulle också utgöra stöd åt modern, som emel
lertid lämnade det efter ett par veckor, men önskade att 
Nicke skulle få stanna kvar. När Nicke var 3 år separerade 
fosterföräldrarna och han flyttade tillsammans med fostermo
dern och de biologiska barnen. Moderns kontakt med Nicke 
blev allt intensivare i och med detta, en omplacering fick 
endast innebära att han återförenades med henne. När Nicke 
var 4-5 år flyttade hans mor ihop med en man (båda "behand-
1 ingsmotiverade" missbrukare), även fostermodern var då sam
manboende. Båda kvinnorna blev gravida. Nickes mor ville ha 
hem sin son, en LVU-placering i hemmet med fostermodern som 
stöd planeras. Nickes placering ser i dokumentationen - han 
har ju varit i "samma familjehem" hela tiden - betydligt 
stabilare ut än den verklighet han lever i. 

Nina 16 år 
Nina och hennes familj har varit aktuella på socialkontoret 
sedan flera år, på grund av faderns alkoholproblem och mo
derns psykiska problem. Nina har också varit placerad i fa
miljehem tidigare, mellan 7 och 9 års ålder. Ninas uppväxt 
har varit svår, efter föräldrarnas skilsmässa fick hon dess
utom en styvfar som även han har alkoholproblem. Relationen 
till modern är allvarligt störd på grund av ömsesidiga be-
svi kel ser. 

Personal från fritidsgården anmälde Nina till socialtjänsten 
nu som "misstänkt för missbruk". Nina rymde. När man fann 
henne ordnades samtal med Nina och hennes mor. En placering 
aktualiserades - mot Ninas vilja, men i enlighet med hennes 
mors önskan och socialsekreterarens förslag. Därefter för
svann och återfanns Nina åtski111 i ga gånger, medan hon bodde 
kvar hos modern i avvaktan på en frivillig placering på 
barnhem. Ett antal rymningar från barnhemmet och missbruk 
blev sedan anledning till att Nina omhändertogs med tvång. 
Ett villkor för att Nina skall kunna återvända hem är att 
relationen mellan henne och hennes mor förbättras. 

Tora 14 år 
Toras uppväxt är präglad av föräldrarnas svåra relations
problem, de har också haft svårt att sätta gränser, att vara 
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konsekventa och att samarbeta i frågor kring Tora. De sepa
rerade för tre år sedan och har gemensam vårdnad av Tora, 
som enligt planerna skall bo en vecka hos dem vardera, men 
detta har misslyckats. Tora försvann över nätterna, hon bör
jade umgås med en del ungdomar med missbruksproblem och på
träffades själv berusad. Hon har haft stora skolsvår igheter. 
Såväl skolkuratorn som BUP-personal har arbetat med familjen 
under ett par år. Våren 1981 begärde BUP hjälp från social
kontoret eftersom de inte lyckats lösa familjens relations
problem, de ansåg att Tora borde omhändertas för samhälls-
vård. Soci al sekreteraren fick information om familjen från 
BUP, och träffade därefter Toras moder och BUP-personal för 
gemensamma samtal några gånger. Därefter insåg hon att någon 
form av intervention var nödvändig. Under den här tiden rym
de Tora ofta och var inte sällan berusad. Efter att ha in
tagit sömnmedel kom Tora till barnpsykiatriska kliniken för 
observation. Fadern tog kontakt med henne där och framförde 
en önskan att Tora skulle bo hos honom och hans nya hustru, 
ett förslag som Tora accepterade. Socialsekreteraren plane
rade noggrant för den förestående tiden, bl a skulle hon ha 
kontinuerliga samtal med samtliga parter. Men efter en månad 
hos fadern var det åter kris kring Tora och social sekretera
rens bedömning resulterade därmed i ett omhändertagande av 
Tora. Orsaken var relationsproblem och skolproblem vilka i 
sin tur kan härledas till föräldrarnas inbördes problem. 
Tora placerades på ett tonårshem, med tvång trots föräldrar
nas medgivande, eftersom det ansågs tvivelaktigt att för
äldrarna skulle kunna stå emot eventuella manipulationer 
från Tora. Placeringen på tonårshemmet planerades för två år 
och så småningom blev Tora positivt inställd till den. 

Uno 14 år 
Uno bodde med sin mor, styvfar och två halvsyskon. Hans bio
logiska far fanns på annan ort. Uno har tidigare haft ytter
ligare en styvfar och han har flyttat med familjen elva 
gånger. Uno var ett s k "barn i riskzonen" och hade kontakt 
med BUP sedan några år tillbaka. 
Det var kuratorn på BUP som kontaktade socialkontoret 1981 
angående Uno, vars mor inte orkade med honom längre och 
gärna såg att han blev placerad i familjehem. BUP utredde: 
(Uno har) "en tidig bristande emotionell störning med bris
tande impulskontroll och han är ständigt sökande efter 
vuxenkontakt." Uno har en depressiv läggning och agerar ut 
sin ilska och besvikelse, vilket orsakar problem i hans om
givning. BUP föreslog tvångsomhändertagande som åtgärd samt 
en långvarig placering i familjehem. Soci al sekreteraren pe
kade också på relationsproblemen i familjen och ansåg att 
Uno "blivit över" eller "kommit i kläm" i familjen. Men 
trots detta fanns det inte några uppenbara brister i fa
miljen att sätta fingret på. Skolan ville inte ha kvar Uno, 
som ansågs orsaka för mycket problem. En placering på barn
hem företogs i avvaktan på lämpligt familjehem. Tvångsåtgärd 
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ansågs nödvändig för att modern och styvfadern skulle kunna 
stå emot eventuella manipulationer från Uno. Uno placerades 
sedan i familjehem, som fick massivt stöd från familjehems
sekreterarna . 

Lars 16 år 
Lars växte upp med sina biologiska föräldrar och två bröder. 
Föräldrarna separerade nyligen, Lars följde då sin mor medan 
en bror följde fadern och den andre brodern befann sig i 
fängelse för narkotikabrott. Relationen mellan Lars och hans 
mor är spänd och ansträngd. I högstadiet gick Lars i s k 
"Obsklinik". Han har senare dels gått en yrkeskurs och dels 
haft beredskapsarbete, men alltid med mycket hög frånvaro. 
Vid 16 års ålder började Lars röka hasch och han har senare 
varit al kohol påverkad vid några brottstillfällen. Han har 
varit aktuell på soci al kontoret sedan 1980. 1981 dömdes han 
till skyddstillsyn på grund av narkotikaförseelse och stöld. 

Lars är ett rekryter ingsfal1 ! Dvs under våren 1981 uppmana
des soci al sekreterarna att granska sina ärenden för att se 
om de hade någon ungdom som kunde vara aktuell för (tvångs-
antagning på kollektiv. Kollektivet bildade tillsammans med 
en grupp socialsekreterare på socialkontoret en "rekryte
ringsgrupp" för att söka lämpliga "elever" till kollektivets 
terminsstart på hösten. Lars mor ringde också för att begära 
hjälp, hon ansåg att Lars behövde komma bort från Umeå och 
missbrukskretsarna där. Fadern visade senare sitt missnöje 
över att inte ha blivit tillfrågad i detta läge. 

Socialsekreteraren ansåg att Lars problem härrörde från hem
miljön som varit besvärlig och där hans missbruk kan ha 
startat via hans äldre bror. Ett tvångsomhändertagande och 
placering på kollektivet beslutades, men det tog tid innan 
Lars fick plats, han tillhörde nämligen inte "de högpriori-
terade". När det senare visade sig att det fanns en plats 
över till Lars, skedde interventionen via en tidspressad 
handläggning i sista stund inför terminsstarten på kollekti
vet. 

Kalle 15 år - Socialkontorets första LVU-fall 
Familjen består av Kalle och hans föräldrar samt tre yngre 
syskon. Fadern har alkoholproblem och avtjänade ett fängel
sestraff för misshandel. Familjen har haft kontakt med so
cialtjänsten några år tidigare, har tidvis också haft kon
takt med BUP. Sedan Kalle var 10 år har han varit föremål 
för övervakning. Familjen har flyttat ett tjugotal gånger 
sedan Kalle föddes och han har gått i tolv olika skolor. Se
dan vårterminen 1981 har Kalles skolgång inte fungerat, hans 
intresse kretsar kring motorfordon och vid upprepade till
fällen har han gjort sig skyldig till tillgrepp av motorcyk
lar och bilar. 
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Sommaren 1981 beslöt socialnämnden att omhänderta Kalle för 
samhällsvård på grund av "brottslig gärning". Föräldrarna 
samtyckte ej och beslutet godkändes ej av länsrätten som 
förordade ytterligare förebyggande åtgärder. Socialnämnden 
yrkade ändring av länsrättens beslut med motiveringen att 
man länge prövat olika åtgärder och att därför fortsatta 
hjälpåtgärder skulle vara gagnlösa. Kammarrätten lämnade be
svären utan bifall, trots att de ansåg att ingripande enl 
BvL förelåg. 

Det har alltså förekommit ett intensivt arbete med familjen, 
särskilt på grund av Kalles brottsliga beteende och frånvaro 
från skolan. Kalles olovliga körningar med mopeder, motor
cyklar och bilar har pågått sedan han var 10 år. Kammarrät
tens förordnande om ytterligare försök med förebyggande åt
gärder resulterade i en hemma-hos-insats, som emellertid 
inte hade någon effekt på Kalles levnadssätt. Kalles iden
tifiering med fadern, som har ett kriminellt beteende, är en 
orsaksfaktor till problemen. I en tidigare barnavårdsutred
ning står att läsa "Vad gäller de olovliga körningarna är 
det väl ej troligt att det enligt Kalles rättsmedvetande är 
ett brott då fadern ju gjort sig skyldig till flertaliga 
olovliga körningar". 

Tidigare har Kalle varit placerad på ett barnhem, varifrån 
han stal bilar och försvann. Den akuta situationen som nu 
rådde "löstes" med en frivillig placering på ett tonårshem, 
men Kalle höll sig undan och placeringen kunde inte genom
föras. Därmed blev en frivillig placering (detta var när SoL 
hade trätt i kraft) enligt SoL omöjlig och i stället place
rades Kalle enligt LVU § 6 - omedelbart omhändertagande. Be
slutet om omhändertagande underställdes länsrättens prövning 
och blev senare fastställt i dom om vård enligt LVU. I hand
läggningsavseende innebar detta att formerna för LVU fick 
prövas eftersom detta var det första LVU-ärendet på social
kontoret. Det var också föremål för många diskussioner bland 
soci al sekreterarna. Modern var nöjd med placeringen medan 
fadern ansåg att den var likställd med fängelse. 

Kalles rymningar fortsatte, under ett par månader var han 
endast närvarande några dagar på tonårshemmet. Placeringen 
upphörde därför i brist på avsedd verkan. Den nya strategin 
inkluderade en placering på kollektiv. Eftersom Kalle var 
för ung för kollektivet fami 1jehemsplacerades han hos före
ståndaren enligt LVU 1:2. 

Urban 18 år 
Urban är uppvuxen med sina biologiska föräldrar och tre sys
kon. Någon enstaka kontakt med socialtjänsten har förekom
mit. Urban blev mobbad i skolan, vilket han upplevde som 
synnerligen plågsamt. Därefter ändrades hans beteende, han 
började skolka, blev tystlåten och svår att få kontakt med, 
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han började också konsumera öl. När han var 14 år kopplades 
socialtjänsten in och en kontaktperson tillsattes. En place
ring på tonårshem diskuterades, men Urban vägrade och i 
stället skötte han både sig själv och skolan väl. Efter sko
lans slut fanns tecken på begynnande alkoholmissbruk, han 
begick några förseelser och därmed beslutades om övervakning 
för hans del. Föräldrarna bagatelliserade Urbans alkoholför
täring trots de c:a tjugo "LOBar" som han erhållit. Vid 
några tillfällen har han blivit avgiftad på sjukhus. Urban 
är ännu ett "rekryteringsfal1". Våren 1982 ombads socialsek
reterarna att se över sina ärenden och föreslå vilka ungdo
mar som kunde vara aktuella för tvångsintagning på kollek
tiv. Urban hade även året innan varit föremål för diskussion 
i denna fråga. Den här gången beslutades om tvångsomhänder
tagande enligt LVU 1:2 (en erforderlig åtgärd för intagning 
på kollektivet) och placering på kollektivet. Därefter 
gjorde socialsekreteraren en LVU-utredning. Förhållanden en
ligt LVU 1:2 ansågs föreligga och omhändertagandet var ett 
faktum. Varken Urban eller hans föräldrar ville godta detta 
och Urban bestred ansökan och överklagade hos kammarrätten, 
som emellertid lämnade besvären utan bifall. Socialsekrete
raren kunde inte identifiera några egentliga omständigheter 
som kunde vara orsak till Urbans problem, möjligtvis kan den 
tidiga mobbningen och dess konsekvenser ha bidragit till den 
föreliggande situationen. 

Casper 15 år 
Casper bor tillsammans med sin far, medan ett äldre syskon 
bor på annan ort. När Casper var tre år dog hans mor. Fadern 
gifte om sig, men Caspers styvmor dog när han var tio år. 
Familjen var inte känd på socialkontoret. 

Caspers problem visade sig när han gick i sjätte klasss. På 
högstadiet skolkade han mycket och skolsituationen förvärra
des successivt så att han först fick gå i "klinik" och se
dan fick speciallärare på heltid. Den psykologkontakt som 
skolan anordnade på BUP, avvisades av Casper. "Anpassad stu
diegång" fungerade en kort tid. Casper stannade så småningom 
borta på nätterna och vid ett tillfälle var han borta i fle
ra dagar. 

Skolkuratorn begärde hjälp av socialtjänsten och tillsammans 
med Caspers far bedömde de situationen som så allvarlig att 
en intervention av något slag var nödvändig. Först innebar 
detta en intensiv kontakt mellan soci al sekreteraren och Cas
per och hans far. Att ge stöd åt den ensamme fadern kändes 
särskilt viktigt för socialsekreteraren. Situationen förvär
rades, Casper som var ytterligt våldsfixerad, stannade borta 
från skolan och hemmet i allt större omfattning. Oron för 
honom var stor och man antydde möjligheten att placera honom 
på ett tonårshem, vilket förorsakade hot och slag ti 11 sam



87 

mans med uttalade självmordstankar. Andra gånger grät Casper 
hejdlöst. 

Orsaken till Caspers problem ansågs härröra från de två 
traumatiska separationerna - från förlusten av mor och styv
mor. Han hade också ett starkt psykologiskt beroende av sin 
far som han samtidigt försökte frigöra sig från. 

Vård enligt LVU 1:2 föreslogs. I denna situation samtyckte 
fadern, men inte Casper. Tvångsåtgärden ansågs nödvändig 
eftersom det var omöjligt att motivera Casper till frivillig 
vård. Casper placerades på ett tonårshem. 

Kurre 17 år 
Kurres föräldrar skildes när han var 4 år. Modern gifte om 
sig och fick ett barn till, men skilde sig även från denna 
man. Kurres biologiske far har en ny familj. Kurre bor nu 
med sin mor och sina två äldre och ett yngre syskon. Kurre 
hade stor frånvaro i skolan i åttonde klass. Våren 1981 kon
taktade skolan socialkontoret och bad om hjälp med Kurre. 
Han misstänktes också för haschrökning och deltagande i in
brott. 

Social sekreteraren arbetade intensivt med Kurre och hans 
mor, ordnade "pryo" och ungdomsarbete samt försökte förmå 
lärarna att arbeta med Kurres läs- och skrivsvårigheter. 
Lärarna ville emellertid inte ha kvar Kurre i skolan - de 
och socialsekreteraren hade olika uppfattningar om hur man 
bäst kunde hjälpa Kurre. Efter tilltagande al kohol förtäring 
och inbrott tillsattes kontaktman. Våren 1982 begärde modern 
hjälp, hon orkade inte längre med ansvaret för Kurre. Både 
modern och Kurre var positivt inställda till en frivillig 
placering på ett tonårshem i en annan stad, men där fanns 
inte plats för honom. Socialsekreteraren undersökte möjlig
heterna till en placering på kollektiv. Strax efter uppstod 
emellertid en diskussion på socialkontoret, det gällde ett 
annat kollektiv som hade platser till förfogande och man 
gjorde en "inventering av vilka ungdomar som var mest ak
tuella Iför intagning". ("Vem som var mest meriterad" som 
några socialsekreterare uttryckte sig). Socialsekreteraren 
beslöt att göra en utredning av Kurre och föreslå honom för 
placering. 

Vid den här tiden misshandlade Kurre, i berusat tillstånd, 
några äldre personer. Han hade inte mycket kontakt med sin 
biologiske far, men denne hade själv uttryckt sin oro över 
Kurres beteende. Trots detta motsatte han sig en placering. 
Modern var positivt inställd till att Kurre blev placerad på 
kollektivet. Ett tvångsomhändertagande ansågs nödvändigt, 
eftersom Kurre inte skulle ställa upp på en fri v i 111 i g pla
cering. Båda föräldrarna var vid det här laget införstådda 
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på detta. Beslut om vård enligt LVU 1:2 fastställdes under 
sommaren 1982. 

Tanja 16 år 
Tanja levde tillsammans med sina föräldrar och ett yngre 
syskon under synnerligen välartade förhål 1 anden. Familjen 
har tidigare inte haft någon kontakt med socialtjänsten. 
Tanja har varit lugn och skötsam under hela sin uppväxt, 
ända tills hon i nionde klass började skolka. Detta fort
satte i gymnasiet då hon också började förtära alkohol och 
ses på stan tillsammans med äldre missbrukare. Situationen 
förvärrades och föräldrarna som ofta sökte efter Tanja fann 
henne i missbrukskretsar. Skolkuratorn och en lärare arbe
tade med Tanja och hennes föräldrar, men begärde så små
ningom hjälp från socialkontoret. Vid ett hembesök förkla
rade Tanjas föräldrar för soci al sekreterarna att de skulle 
ställa upp som samarbetspartner för att få Tanja att ändra 
sitt beteende. Tanja själv lovade bättring. Men efter en 
tid, då Tanja även stannade borta över nätterna, ansåg för
äldrarna att de fullkomligt tappat kontrollen över sin dot
ter. När det blev aktuellt med uttagningen till kollektiv 
anmälde därför soci al sekreteraren snabbt Tanja. Utredningen 
belyste Tanjas problem och socialsekreteraren föreslog ett 
omhändertagande enligt LVU § 1:2. 

Föräldrarna samtyckte till vården, men det gjorde inte 
Tanja. Hon begärde advokathjälp och överklagade länsrättens 
beslut i kammarrätten, som emellertid i dom meddelade att 
länsrättens beslut stod fast. 

Om handläggningspraktiken 

Ett gemensamt - och i viss mån överraskande - drag i de tio 
fallen är föräldrarnas relativt positiva inställning till 
placeringen av deras barn. Sju av de tio föräldrarna motsade 
sig inte omhändertagandet. Gissningsvis är detta ett förhål
lande som är specifikt för de s k beteendefallen, där inte 
sällan föräldrarna upplever sin maktlöshet inför ungdomarnas 
1evnadssätt. 

För de ungdomar som aktualiserades i samband med "rekryte
ringen" (socialkontorets beteckning), fyller utredningen en 
funktion som på ett väsentligt sätt skiljer sig från utred
ningar vars syfte är att utreda barnets situation. Den 
förstnämnda utredningen har snarare en funktion i betydelse 
"bevisföring", dvs att samla tillräckligt med negativa fakta 
om den unge för att förslaget om vård enligt LVU skall 
"hålla" i länsrätten. Detta tillvägagångssätt är självklart 
tveksamt, föräldrarnas samtycke till placeringen blir här en 
legitimering i efterhand åt en icke korrekt handläggning. 
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Självklart råder det delade meningar - såväl inom förvalt
ningen som utanför - om rekryteringsverksamheten. Rekryte
ringsgruppen bestod av personal från sociala avdelningen på 
soci al kontoret samt från kollektivet. Som tidigare nämnts i 
fallbeskrivningarna, uppmanades socialsekreterarna att 
granska sina barnavårdsärenden i syfte att finna och anmäla 
ungdomar som kunde vara lämpliga att tvångsomhänderta och 
placera på kollektivet. En resurs söker "avnämare"! 

Organisatoriskt medför intagningen till kollektivet problem 
i och med att den äger rum mitt i semestertider. Socialsek
reteraren som handlade fallet Urban, fick avbryta sin semes
ter för att först delta i nämndförhandlingen och senare i 
länsrätts- och kammarrättsförhandlingarna. Själva genomfö
randet skedde också under semestern, vilket innebar att pla
ceringen förverkligades av en vikarie. 

Som hinder i arbetet kan nämnas den fruktan som socialsekre
teraren som handlade Ninas fall, beskrev inför konfronta
tionen med missbrukarmi1 jon eller den brist på resurser som 
man enigt förklarar som upphov till en försvårad handlägg
ning. Ett par av handläggarna ansåg att organisationen som 
sådan fungerar bra men att den förutsätter goda personliga 
kontakter med viktiga samarbetspartner. Handläggningen av 
omhändertagandeärenden aktualiserar en vanlig problematik -
den som gäller socialsekreterarens samarbete med personer 
eller andra yrkeskategorier såväl inom organisationen (t ex 
familjehemsgruppen) som utanför densamma (t ex skola eller 
barnpsykiatri sk klinik). Jag iakttog emellertid vissa so
ci al sekreterares starka betoning av det stöd som de faktiskt 
upplevde från familjehemsgruppen och andra socialsekretera
res avståndstagande från denna "specialistgrupp". 

Gemensamt för samtliga socialsekreterare var det starka -
men ofta otillgodosedda - behovet av ett fungerande samar
bete med andra 11 institutioner och myndigheter". Det är för
ledande att utan vidare acceptera denna beskrivning. Visser
ligen beskriver engelsk forskning (Hallett & Stevenson, 
1980) de nödvändiga villkoren för samarbete 'över yrkesgrän
serna" , t ex att var och en öppet måste redovisa sitt an
svarsområde, sin kompetens samt sina möjligheter och resur
ser. Men andra undersökningar (Håkansson &Stavne, 1983) vi
sar emellertid att ett djupgående arbete med klienten ofta 
utesluter det nära samarbetet med andra - utbyte av samar
bete med andra förutsätter att man inte samarbetar med 
kl i enten! 

Mina iakttagelser kan inte ligga till grund för ett absolut 
ställningstagande i detta sammanhang. Socialsekreterarnas 
krav på det nödvändiga i det förtroendefulla samarbetet med 
andra myndigheter och institutioner kan emellertid - det är 
min provokation - vara den hjälplöses anspråk. Men en mer 
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genuin förändring av situationen - än att slänga ut en liv
boj till den nödställde - är givetvis att upphäva hjälplös
heten. Att på olika sätt åstadkomma en faktisk kompetens 
från socialsekreterarens sida för att göra det svåra jobbet 
- inklusive att åstadkomma denna kompetens i socialsekrete
rarens egen självuppfattning. 

Tio barn som omhändertas - och? 

Omhändertagandet - förslaget till denna åtgärd - är inte en 
enstaka händelse som svar på en akut situation. Handlägg
ningen kan ibland vara utformad så att denna falska bild 
syns vara den giltiga, men regeln är ändå att omhändertagan
det är slutpunkten på det "olyckliga mötet" mellan barnet 
och livet som social sekreteraren bevittnat. 

Men slutpunkten är inte heller någon slutpunkt! Man kan li
kaväl betrakta placeringen som en länk i ett livsskede om 
vars framtid man kan säga mycket litet. I mitt fall är upp
märksamheten inte inriktad på att utvärdera det sociala ar
betet genom att granska "vad som blev resultatet". Men i och 
med att jag insamlat mitt material har det varit oundvikligt 
att också följa de omhändertagna barnen för att få en före
ställning om vad omhändertagandet innebar för dem. Det var 
en länk i ett livsskede - men till vilket liv länkade so
cialsekreterarens åtgärd omhändertagandet? 

Naturligtvis är det åtskilligt som kan sägas om de tio bar
nens liv efter omhändertagandet, men det förblir ändå endast 
en (ytterligare en...) teoretisk beskrivning som bara i viss 
mån återspeglar verkligheten. Lidelsen i en sådan beskriv
ning förmår ändå inte tillnärmelsevis skildra dessa barns -
och föräldrars - lidande. Jag avstår också från en direkt 
utvärdering av åtgärden - ett beslut jag fattat efter noga 
övervägande - och efter den uppföljning av de omhändertagna 
barnen som gjordes 1986. I stället presenteras denna i en 
epilog som får "tala för sig själv" - en kortfattad epilog 
som visar på en obarmhärtig verklighet. 

Omhändertagna barn - övriga barnavårdsklienter 

Skiljer sig de omhändertagna barnen från de 'barnavårds-
klienter' som socialkontoret i övrigt arbetar med? Detta är 
egentligen en provocerande fråga - den innebär ju en för
modan om att socialsekreterarens tyngsta åtgärd iscensätts 
"slumpmässigt" och utan att motiveras av barnets behov. Det 
är emellertid svårt att empiriskt pröva frågestäl1 ningen -
en jämförelse mellan de tio omhändertagna barnen och gruppen 
av 166 nyregistrerade ärenden visar t ex klara skillnader i 
en rad avseenden. För att komma ett litet steg vidare beslöt 
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jag att välja ut en matchad grupp barn där uppenbara och 
"ytliga skillnader" eliminerats. 

Tentativt har denna kontrol1 grupp bestått av 53 barn (ur 
166-gruppen). Vid urvalet av gruppen försökte jag likställa 
individen inom kontrol1 gruppen med någon i gruppen av omhän
dertagna barn enligt följande modell för screening: 

1 Vem anmälde problemet 
2 Problemets natur 
3 Fami 1jekonstel 1 ation 
4 Tidigare aktuell på soci al kontoret - barnet 
5 Tidigare åtgärd enligt vårdlagarna eller SoL och LVU -

barnet 
6 Tidigare åtgärd enligt vårdlagarna eller SoL -

föräldrarna 

Det visade sig inte finnas något fall där samliga kriterier 
för kontrol1 barnen överensstämde med kriterierna för respek
tive omhändertaget barn. I två fall var fem av kriterierna 
så gott som identiska, differansen - den sjätte - utgjordes 
av kriterium 2, problemets natur. 

För 17 (32%) av de 53 kontrol1 barnen gällde att någon i fa
miljen, barnet eller föräldrarna, tidigare varit aktuell på 
socialkontoret, medan detta förhållande gällde för 7 (70%) 
av de 10 omhändertagna barnen. 

1 12 (23%) av de 53 kontrol 1 fal 1 en hade någon i familjen, 
barnet eller föräldrarna, tidigare varit föremål för någon 
åtgärd från soci al kontoret, jämfört med 6 (60%) av de 10 om
händertagna barnen. 
De omhändertagna barnen och deras familjer hade alltså haft 
kontakter med socialkontoret, vilka föranlett åtgärd, i be
tydligt högre grad än kontrol1 barnen och deras familjer. 

Den mest frekventa anmälaren i fråga om barnet och dess 
problem, var polisen. 44 av de 53 kontrollerna anmäldes till 
soci al kontoret av polisen, jämfört med 1 av de 10 omhänder
tagna barnen., Detta skall emellertid ses i ljuset av den 
grupp av 166 barn där 77 % av dem är tonåringar och från 
vilken kontrollgruppen valts ut. Tonår ingarnas handlande och 
problem är av den art att det förefaller naturligt att poli
sen är anmälare av problem i ett flertal fall. Däremot är 
det anmärkningsvärt att endast två anmälningar kom från 
skola. En vanlig uppfattning hos socialsekreterarna är att 
skolpersonalen arbetar med probiemungdomarna länge, och inte 
förrän skolans resurser är uttömda anmäler man den unge till 
socialkontoret. Inte sällan återstår då endast för social
sekreterarna att placera barnet - ibland med tvångsåtgärder. 
2 av de 10 omhändertagna barnen ansågs vara sådana fall. 
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5 av de 53 kontrol1 barnen aktualiserades genom att social
sekreteraren själv öppnade ärenden med anledning av barnets 
situation, detta var inte fallet med något av de omhänder
tagna barnen. Ett barn anmäldes av barnpsykiatri sk klinik 
och i ett fall anmälde en ung person sig själv för att få 
hjälp med att flytta hemifrån - ifrån sina missbrukande for
ai drar. 

I 2 av de 10 omhändertagandena var det mödrar som anmälde, 
eller snarare som begärde hjälp med sina söner, medan inte 
något av de 53 fallen anmäldes av sina föräldrar. I Packmans 
(1986) studie av 361 barn var anmälarna" i nämnd ordning; 
föräldrar, skola, polis och socialsekreterare. Packman be
tonar att ärendena ofta var en konsekvens av de klagomål som 
soci al sekreterarna motttog från olika håll. 

Det som huvudsakligen skilde de båda grupperna gällde tidi
gare placeringar samt probiemet. Definitionen av de omhän
dertagna barnens problem hade inte någon identisk motsvarig
het hos kontrol1 barnen. "Missbruk" som problemdefinition 
förekom endast hos de tio barn som omhändertogs. Kontrol1-
barnens problem definierades t ex som anskaffning av alko
hol, anmäld av polisen för LOB eller LTO, misstänkt väsk-
ryckning, misstänkt rån och misshandel, misstänkt trafiknyk-
terhetsbrott, stöld, sedd med injektionsspruta, missbrukande 
föräldrar eller befarad barnmisshandel. Dessa var ofta av 
allvarlig karaktär, men dock ej lika komplexa och långvariga 
som de omhändertagna barnens problemsituation. Vid en jäm
förelse av samtliga 53 kontroll barn mot var och en av de om
händertagna barnen, identifierades liknande problem i ett 
tiotal ärenden. Men även här framstod de som betydligt lind
rigare än de omhändertagna barnens problem.De här iakttagel
serna är i väsentliga drag identiska med Packmans (1986) re
sultat. De omhändertagna barnens beteenden var synnerligen 
lika andra icke omhändertagna barns beteenden - men det 
fanns speciella skillnader, graden och arten av det svårar
tade beteendet. De omhändertagna barnen tycktes också vara 
problematiska i flera avseenden samt involverade i flera 
anti-sociala aktiviteter. Det är möjligt att flera av kon-
trollbarnen är i början av den "karriär" som lett till de 
tio barnens omhändertagande. (Och på det stadium där social
tjänsten med all kraft borde arbeta för att undvika ett om
händertagande senare!) 

Ingen av de 53 kontrol1 barnen har tidigare varit omhänder
tagna eller placerade, medan fem av de tio omhändertagna 
tidigare varit placerade. En av dem (småbarnet) först som 
frivillig åtgärd och senare som tvångsåtgärd. Av de övriga 
fyra har två varit frivilligt placerade tidigare och två 
tvångsomhändertagna. Mer än ett av fem barn (22%) i Packmans 
(1986) undersökning hade varit placerade tidigare och 8% av 
de 161 barnen hade varit placerade mer än en gång. Waat 
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Boolsen, Mehlby och Sparre (1986) visar på liknande fenomen 
i sin undersökning där endast ca 25% av de 107 placerade 
barnen var placerade för första gången, "hvilket viser, at 
det typiske er, at börnene/de unge anbringes igen för eller 
senere, når de först en gang har vaeret anbragt." (1986, s 
23) Bakom detta uttalande ligger ett slående mönster i fråga 
om barn som placeras mer än en gång och som Waat Boolsen 
(1986) beskriver enligt följande. Ca två tredjedelar av de 
placerade barnen var endast placerade en gång medan reste
rande tredjedel placerades minst två gånger; av dem placera
des en tredjedel minst tre gånger; av dem placerades en 
tredjedel minst fyra gånger; av den placerades en tredjedel 
minst fem gånger och av dem plaacerades en tredjedel minst 
sex eller flera gånger! Waat Boolsen uttrycker också de ris
ker för vidare placeringar som de placerade barnen faktiskt 
utsätts för i form av sannolikhetsberäkningar; om ett barn 
en gång varit placerat utanför sitt hem så är sannolikheten 
för ytterligare en placering inom fyra år 30%. Jämför man 
ett barn som aldrig varit placerat med ett som varit place
rat så är det sistnämnda barnets sannolikhet för att bli 
placerat (igen) 23 gånger större än det första barnet. Att 
fem av de tio omhändertagna barnen i föreliggande studie 
tidigare varit placerade är alltså inte en ovanlig före
teelse - men därmed inte sagt att den är acceptabel! 

Man kan konstatera att de 53 kontrol1 barnen skiljer sig 
'gradmässigt' från de omhändertagna barnen. Det förefaller 
troligt att några av dem befinner sig i början av det kar
riärmönster som lett till de tio barnens tvångsomhänderta
gande. Men det gick inte att finna några grunder för gräns
dragning mellan omhändertagna och inte omhändertagna barn, 
socialsekreterarens beslut verkar vara baserat på en tolk
ning av problemet al 1 vari ighetsgrad. Beslutet att omhänderta 
ett barn är aldrig ett enstaka beslut (med undantag av "rek
ryteringsförfarandet"). Det är i stället kulmen på en rad 
beslut av lägre dignitet som nu fullföljs i och med omhän
dertagandet. Packmans (1986) studie baserades på detta an
tagande. För att studera bakomliggande faktorer som påverkar 
att vissa barn blir omhändertagna, måste man enligt Packman, 
inte endast studera den slutliga beslutsprocessen utan i 
stället inrikta sig på samtliga åtgärder, d v s på barnets 
totala historia inom socialtjänsten. Studiet av de karriär
mönster som leder till omhändertaganden kan visa vilka som 
är de mest betydande risksituationerna - och därmed också 
visa var man med kraft måste agera för att undvika ett kom
mande omhändertagande. Det krävs också engagemang och kun
skap för att inte låta "graden" av problem överskrida den 
gräns då ett omhändertagande blir nödvändigt. Men studiet av 
karriärmönster i "det konkreta fallet" - jag tänker på mina 
data från Umeå - är också ett studium av ett socialt arbete 
som inte förmår bryta karriären eller vända utvecklingen 
till något positivt. 
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Kapitel 6 

LÄNGTIDSPLACERADE BARN 

Iniedning 

Samstämmiga forskningsresultat visar att otryggheten i fos
terhemsplaceringen, tillsammans med separationen från för
äldrarna, återverkat negativt på fosterbarnens utveckling 
och senare sociala anpassning (se kapitel 3). När ett barn 
placeras i familjehem, är syftet mestadels att åtgärden 
skall vara av tillfällig karaktär, osvsett vilken den bakom
liggande orsaken är. Under pi aceringstiden åligger det so
cialnämnden - i praktiken social sekreterarna - att arbeta 
med eller initiera behandling eller vård av föräldrarna el
ler barnen, med en återförening av familjen som mål. Lagför
slaget om LTU (SOU 1986:20) innehåller ett explicit uttalan
de om återföreningen som mål för interventionen. I tidigare 
lagstiftning har detta inte deklarerats lika klart. Praxis 
har visat att barn oplanerat kvarstannar i sina familjehem. 
Social sekreterarna har sammolikt inte eftersträvat detta ut
fall, som snarare kan betecknas som resultat av en uppenbar 
brist i planeringshänseende. 

Bohman (1980) och Triseliotis (1980, 1984) har visat hur 
otrygga fosterhemsplaceringar kan leda till social missan
passning senare i livet. De adopterade barnen, som utan 
tvekan lever på tryggare villkor, klarar sig bättre än de 
1ångtidsplacerade fosterbarnen i flera avseenden. Den inter
nationella forskningen beskriver en mängd barn som lever i 
osäkra, icke tidsbestämda fosterhemsplaceringar, med allt 
vad det innebär för barnen i deras utveckling till vuxenli
vet. 

Många fick stanna länge... 

Jag har i akterna sökt de barn som den 31 december 1981 
varit omhändertagna för samhällsvård (frivilligt eller med 
tvång) och som varit placerade i fosterhem i minst 10 år. 
Tjugo barn uppfyllde dessa villkor. Tolv av de tjugo barnen 
placerades innan de var 1 år, tre vid 1 års ålder, ett barn 
var 2 år och fyra barn vår mellan 4 och 7 år gamla. Övervä
gande delen av barnen hade således separerats från sina bio
logiska föräldrar i en späd ålder. De flesta barnen, tret
ton, omhändertogs enligt BvL § 31:2, dvs på begäran av för
äldrarna eller med deras samtycke. Övriga sju barn tvångs-
omhändertogs enligt BvL §§ 25a, 29 på grund av föräldrarnas 
olämplighet som fostrare eller deras bristande förmåga att 
fostra barnet. Två av dessa barn hade tidigare varit fri
villigt placerade. Samtliga barn hade varit placerade mycket 
länge (vissa i ett och samma fosterhem), mellan 11 och 16 
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år. Tio av barnen är födda 1964 - 1966 och tio mellan 1967 
och 1971. 

Åtta mödrar var mycket unga när barnet föddes, mellan 16 och 
20 år gamla, sex var mellan 20 och 30 år och tre var medel
ålders kvinnor varav en var 44 år. Knappt hälften av dem 
levde ihop med barnets fader, som det för övrigt fanns 
sparsamt med upplysningar om. Och det var som "brukligt" 
övervägande moderns problem som blev barnets problem - detta 
var fallet för sexton barn. I fyra fall var det båda för
äldrarnas problem som låg bakom omhändertagandet, ett för
äldrapar var inskrivna i omsorgsstyrelsen och hade inte för
måga att ta hand om barnet, de övriga hade allvarliga alko
holproblem. Bland mödrarnas problem var psykisk sjukdom or
saken till tio barns placeringar, varav sju i späd ålder och 
tre mellan 3 och 7 år. Moderns avsaknad av egen bostad och 
praktiska möjligheter att ta hand om barnet var anledning 
till placeringen av fem barn. Tre av dem, vars mödrar var 
17, 18 och 19 år, placerades hos sina morföräldrar. Den 
fjärde unga modern kunde inte placera barnet hos sina för
äldrar eftersom miljön ansågs olämplig. Den femte modern 
hade ingen bostad och saknade svenskt medborgarskap, hennes 
barn var dessutom särskilt vårdkrävande på grund av sjukdom. 

Det var inte alla barnen som hade förmånen att få förbli i 
sitt ursprungliga fosterhem och därmed slippa fler separa
tioner. Åtta barn har placerats i det fosterhem där de ännu 
är kvar. Ytterligare åtta har varit placerade två gånger. 
För sju av dessa var första placeringen på institution 
(spädbarnshem), för den åttonde var det en släktplacering. I 
det fosterhem där de nu bor har de emellertid levt största 
delen av sitt liv. Två barn lever i det fosterhem där de 
placerades innan de var 1 år. Tidigare hade de upplevt två 
andra placeringar, det ena barnet på två spädbarnshem och 
det andra på sjukhus och spädbarnshem. Ett barn vistas sedan 
3 årsåldern i ett fosterhem som är hans fjärde placering. 
Innan dess var han placerad på barnhem, i fosterhem och 
sedan återigen på barnhem. Ett barn bor nu hos sina morför
äldrar efter att tidigare ha upplevt fyra andra placeringar 
under sina-första 6 år, pi aceringarna var på spädbarnshem, 
hos dagmamma samt i två fosterfamiljer med en kortare place
ring på barnpsykiatri ska kliniken emellan dessa. 

Kontakten mellan de placerade barnen och deras biologiska 
föräldrar är svår att bedöma utifrån aktmaterialet. Det är 
emellertid klart att fem av barnen inte har någon som helst 
kontakt med föräldrarna samt att två barn har god kontakt 
och även besökt föräldrarnas hem. Kontakten mellan foster
föräldrarna och socialkontoret varierar. I de fall då kon
takten varit ganska tät tycks det vara fosterföräldrarna som 
tagit initiativet, ofta med anledning av ekonomiska spörs
mål, t ex begäran om bidrag för fosterbarnens sportutrust
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ning, cykel, moped eller resor. 
Kontakten mellan de biologiska föräldrarna och socialkonto
ret förefaller, enligt aktmaterialet, vara sparsam. Sex för
äldrar har flyttat från kommunen. 

Även denna ytterst fragmentari ska beskrivning av barnen och 
deras flyttningar mellan olika vuxna ger en bild av osäker
het och otrygghet. Den otrygghet som enligt flera forskare 
(se kapitel 3), endast kan elimineras genom att garantera 
barnen permanens. En slags permanent åtgärd när det gäller 
fall som dessa tjugo barn, kan bestå i att fosterföräldrarna 
adopterar barnet, en åtgärd som förespråkas av t ex Trise-
liotis (1984, s 29-30) "Compared to those who grew up in 
long-term fostering, adoptees in general appeared more con
fident and secure with fewer doubts about themselves and 
about their capacity to cope with life...In spite of the 
strong psychological bounds between those fostered and their 
foster parents, the ambiguous nature of the arrangement see-
meed to have a qualitative impact on the former's sense of 
i denti ty.1 1 

För de barn som vistats länge i fosterfamilj (med ringa möj
lighet att återvända till sina föräldrar) är det därför av 
intresse att se huruvida frågan om adoption har aktualise
rats och i så fall av vem. Av aktmaterialet framgår att 
adoption diskuterats i fråga om nio barn, varav sju på fos
terföräldrarnas och två på socialkontorets initiativ. I åt
minstone ett fall då socialkontoret framhållit möjligheten 
till adoption har fosterföräldrarna överhuvudtaget inte va
rit intresserade av att adoptera det barn som bott hos dem 
under största delen av sitt liv. Följande korta fallbeskriv
ningar är ämnade att belysa dessa frågor. 

Fyra fal 1beskrivningar 

Det samlade aktmaterialet, dvs journalanteckningar, utred
ningar osv, förväntas innehålla information om barnet som är 
av värde för vidare bedömningar. Analyser av barnets utveck
ling saknas emellertid. Vad som framgår beträffande de tjugo 
barnen är att de, trots en dålig start i livet, ytligt sett 
fått goda utvecklingsmöjligheter hos förstående fosterför
äldrar. En fjärdedel av barnen uppvisar emellertid psykolo
giska och/eller sociala problem av relativt allvarlig karak
tär, enligt dokumentationen.Följande fal 1beskrivningar har 
valts ut för att belysa barnens situation i al lmänhet och 
för att belysa adoptionsaspekten i synnerhet, med tanke på 
den internationella forskning som förespråkar adoption som 
en fruktbar lösning av barnets otrygga situation. 



97 

Barbro 
När Barbro föddes var hennes 21-åriga moder inställd på att 
genast lämna barnet till adoption, men ändrade sig under BB-
vistelsen. Barbro och hennes mor bodde därför tillsammans 
med moderns föräldrar, vilket försvårades av mormoderns psy
kiska sjukdom. Socialkontoret informerade modern om en fa
milj som önskade ett fosterbarn, och när Barbro var 1 år 
meddelade modern att situationen i hemmet var olämplig och 
lämnade därför Barbro för placering i fosterhem. Första året 
besökte modern aldrig Barbro i fosterhemmet och efter ett år 
begärde fosterföräldrarna att få adoptera Barbro. Förfrågan 
upprepades efter ytterligare ett år. När Barbro varit i fos
terhemmet i tre år tog socialkontoret upp frågan om adoption 
med föräldrarna. Den biologiske fadern hade lämnat samtycke 
(med motiveringen att han ville slippa betala underhållsbi
drag!) och Barbros biologiska moder var också positivt in
ställd. Alla handlingar för adoptionen finns undertecknade 
och klara i akten - fortfarande. Fosterföräldrarna hade näm
ligen ändrat inställning och var nu avvaktande. De ville 
även få möjlighet att adoptera sitt andra fosterbarn för 
rättvisans skull. Antingen skulle de adoptera båda barnen 
eller inget av dem, båda fosterföräldrarna visste emellertid 
att det var osannolikt att de skulle få adoptera det andra 
barnet. Efter ytterligare ett och ett halvt år separerade 
fosterföräldrarna, och de båda barnen följde med fostermo
dern. Barbros biologiska mor blev informerad om skilsmässan 
men ville inte flytta dottern. När Barbro var 12 år flyttade 
det andra fosterbarnet från familjen, och relationen mellan 
Barbro och fostermodern försämrades alltmer. Vid 16 års 
ålder tvangs Barbro flytta till ett inackorderingshem där 
hon bor ensam. Fostermodern vill inte ha kontakt med henne. 
Barbro har kontinuerlig kontakt med socialkontoret. 

Fri da 
Frida placerades i fosterhemmet när hon var 8 månader gam
mal, med anledning av moderns psykiska sjukdom kombinerad 
med alkoholproblem. Fosterfamiljen ville adoptera Frida 
efter en tid, med den biologiska moderna motsatte sig detta, 
trots att hon inte hade någon kontakt alls med sitt barn. I 
journalanteckningarna, från tiden när Frida var 6 år, åter
finns en notering att man skulle kontakta modern, som flyt
tat till en annan del av landet, angående adoptionsfrågan. 
Det finns ingen mer dokumentation om eventuella adoptions
möjligheter. Vid 15 års ålder är Frida ännu inte adopterad. 

Ivan 
Ivans mor var omyndigförklarad, och vid 5 månaders ålder 
placerades Ivan i det fosterhem där han fortfarande bor. När 
Ivan var 6 år agerade man kraftigt från socialkontoret för 
att fosterföräldrarna skulle få adoptera Ivan. Modern ansåg 
att Ivan skulle få stanna kvar i fosterhemmt, men hon väg
rade att gå med på adoption. När Ivan var 11 år upprepade 
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fosterföräldrarna sin begäran och bad socialkontoret om 
hjälp för att få en adoption till stånd. Vidare dokumenta
tion i frågan saknas. 

Olle 
När Olle föddes anhöll hans moder om att Olle först skulle 
placeras för att senare lämnas till adoption. Vid 6 månaders 
ålder placerades Olle (efter en placering på spädbarnshem) i 
den fosterfamilj där han fortfarande bor. Före placeringen 
och när Olle var hos fosterfamiljen erbjöd sig den biolo
giska modern att skriva på adoptionssamtycke, men ändrade 
sig. Vid varje därpå följande förfrågan har hon inte kunnat 
fatta något beslut i frågan. När Olle var 3 år vägrade mo
dern att skriva på adoptionshandlingar, men klargjorde att 
hon varken vill ta hand om Olle eller ha något umgänge med 
honom. Den biologiska modern har aldrig träffat Olle. 
Varje år har fosterbarnsinspektören från Olles placerings
ort, bett soci al kontoret att ta kontakt med den biologiska 
modern för ett avgörande i adoptionsfrågan. Ingenting har 
gjorts i den vägen med motiveringen att man inte vill pressa 
modern. 

De fyra barnen har inte haft någon kontakt med sina biolo
giska föräldrar - i vad mån har samhället agerat för att 
försäkra barnen om permanens, trygghet och kontinuitet i be
tydelsefulla relationer och uppväxtmiljö? 

Trygghet? Adoption? 

I detta kapitel har det varit min avsikta att väcka frågan 
om adoption av de 1ångtidsplacerade barnen. Att frågan är 
känslig framgår av den ringa debatt som den varit föremål 
för i Sveri ge.Skal 1 man som soci al sekreterare aktivt agera 
för adoption i de fall då det finns anledning att förmoda 
att barnet kommer att kvarstanna i fosterhemmet under hela 
sin uppväxt och att de biologiska föräldrarna aldrig kommer 
att göra anspråk på en återförening med sitt barn? Inte nå
gon av de soci al sekreterare som jag frågade tog en klar 
ställning för ett sådant handlingssätt. En av de tillfrågade 
formulerade kanske den allmänna opinionen när hon sa "Nej, 
det är omöjligt, det vore ju precis som om man skulle före
slå och råda till abort!" 

Vid studiet av dessa tjugo barn uppstod frågan om vad som 
kunde anses som kriterier för en lyckad placering när dessa 
barn en gång för länge sedan placerades i fosterhem. Om må
let var en långvarig placering så har man lyckats. Om man 
däremot strävade efter en återförening av barn och föräld
rar så är misslyckandet ett faktum. Det är troligt att bar
nens placeringar genomfördes utan någon explicit målinrikt
ning. Av aktmaterialet kan man inte heller avgöra om bilden 
av en stabil placering är falsk. Rowe, Cain, Hundleby & 
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Keane (1984) fann i sin undersökning av 145 1ångtidsplace-
rade barn att placeringen i fråga om 68 barn (47 %) hade 
varit äventyrad till den grad att man övervägt att flytta 
barnet. Uppgifterna baserades på intervjuer med de berörda 
personerna och på aktmaterialet, vilket liksom mina data 
hade uppenbara brister i fråga om uppgifter om barnets för
hållanden i fosterfamiljen. JO (1985) menar också att det 
finns allvarliga betänkligheter i fråga om det sätt på vil
ket socialnämnden fullgör sina dokumentationsskyldigheter 
och han rekommenderar en översyn, så att väsentliga uppgif
ter om barnets förhållanden förs till akten. Den bild jag 
fick av inställningen till de långtidsplacerade barnen och 
deras fosterfamiljer förstärks av J0:s uttalande (1985, s 3) 
"Min undersökning ger grund för antagandet att flera social
nämnder underlåter att i den omfattning som behövs besöka 
familjehemmet". Därmed understryker JO socialnämndens ansvar 
för barnet. Detta ansvar inkluderar, enligt min mening, att 
man garanterar barnet trygghet och kontinuitet i relationer
na. Sådana garantier kan skapas genom adoption eller olika 
former av kontraktsliknande avtal. Men först och främst 
måste man erkänna att ett stort antal barn lever under 
relativt osäkra förhållanden, inte minst juridiskt, samt 
påbörja en debatt om hur vi bäst kan lösa denna "säker
hetsfråga". Det är emellertid också viktigt att konstatera 
att en adoption inte automatiskt är en "lösning" för det 
långtidsplacerade barnet. Fallet "Barbro" i min redovisning 
är ett exempel på detta. Det finns en tragisk restgrupp inom 
familjehemsvården: de långtidsplaceringar som också är 
mycket otrygga och där barnets vistelse är lika svårbedömd 
som en svår uppväxtsitution i ett biologiskt hem. 

Varför har dessa tjugo barn stannat kvar i sina fosterhem? 
Har en återförening med de biologiska föräldrarna (modern) 
varit otänkbar? Om detta ger aktmaterialet ingen informa
tion. Hälften av barnen har placerats på grund av moderns 
psykiska sjukdom, vilket inte sällan är en av de faktorer 
som påverkar placeringens längd. Därmed är det inte sagt att 
orsaken till placeringen är densamma som orsaken till att 
barnet förblir placerat. Aldgate (Triseliotis, 1980) fann i 
sin undersökning av långtidsplacerade barn att det i synner
het var följande tre faktorer som inverkade på placeringens 
längd: 

- Orsaken till placeringen 
- Kontakten mellan barnet och de biologiska 

föräldrarna samt fosterföräldrarnas attityder 
- Socialarbetarens roll och handlande 

Socialarbetaren var den som tycktes påverka allra mest. Jag 
har tidigare diskuterat de följder som socialsekreterarens 
aktiva respektive passiva förhållningssätt kan ha för barn 
och föräldrar (Claezon & Larsson, 1985). Detta gäller även i 
fråga om de långtidsplacerade barnen. Det är självklart 
mycket svårt för nuvarande handläggare att agera i gamla 
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placeringsärenden, som oftast saknar uttalade mål för place
ringarna. De generella mål som dessa handläggare noterade i 
de ärendeblad som infördes, i samband med att SoL trädde i 
kraft, är tecken på dessa svårigheter. Dessa mål benämns 
ofta "god uppväxtmiljö", en formulering som är alltför gene
rell för att tjäna som mål för det enskilda placerade bar
net. 

De långtidsplacerade barnen lever tidsmässigt i ett adop-
tionsliknande tillstånd men utan adoptionens trygghet. Färre 
barn kommer sannolikt - förhoppningsvis - att drabbas av 
detta öde i framtiden genom den pågående utvecklingen av det 
sociala arbetet. Forskningens slutsatser t ex i fråga om se
parationens skadeverkningar eller om den fara för barnets 
utveckling som själva placeringen kan utgöra, har successivt 
gjort socialsekreterarna medvetna om de risker som interven
tionen medför. Trots detta har vi - och kommer att ha i 
framtiden? - barn som lever i det "limbo" som en långtids
placering innebär. Dessa barn får inte förvägras rätten att 
växa upp under trygga förhållanden som innefattar såväl en 
psykologisk som en juridisk trygghet. Att blunda för proble
men med långtidsplacerade barn är att låta dem bli förlo
rare. "The permanency principle" (kap 3) är ett förhåll
ningssätt som vuxit fram för att förhindra att dessa barn 
glöms bort i en osäker tillvaro. Rowe et al (1984 s 230) 
formulerar slutsatser som sannolikt är giltiga även för 
Umeåbarnen "We have to conclude that the verdict on long-
term fostering is 'not proven1. In spite of many positive 
aspects, too many of the study placements had drifted from 
being short-term or indefinitive into an undeclared perma
nency ...,social work input did not seem as effective as one 
would wish it to be. It was our very strong impression that, 
although many of the placements we studied were working 
well, they were doing so in spite of the system rather than 
because of it." (Min kursivering) Trygghet? 
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"Och åter kom den tanke för honom 
som vi redan känner till: 
människolivet levs en enda gång och 
orsaken till att vi inte kan avgöra 
om ett beslut är rätt eller fel är 
att vi i en given situation kan 
fatta bara ett beslut. Vi får inte 
ett andra, tredje eller fjärde liv, 
i vilket vi kunde jämföra de olika 
besluten." 

(Milan Kundera 1984) 
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Kapitel 7 

BESLUTSFATTANDET - CENTRALA BEGREPP OCH TEORETISKA MODELLER 

Beslutsteori som referensram för soci al sekreterarens praktik 

"...akademisk sterilitet är ett alltid närvarande hot, som 
kan undvikas endast om man håller ständig kontakt med verk
ligheten - hur obehagligt detta än kan förefalla." (Bross, 
1966, s 50). 

Det finns - som alla insatta väl känner till - en utbredd 
tradition att tolka socialsekreterarnas arbete; en tradition 
som inte minst via utbildningen växt sig stark och som där
för präglat den "sociala världsbi1 den". Jag tänker på detta 
synsätt som ser det sociala arbetet som en metodi sk fråga, 
den som föreställer sig ett bättre arbetsresultat som en 
fråga om lämplig social metodik. Naturligtvis är detta ett 
viktigt perspektiv och en rad av de överväganden och diskus
sioner som jag presenterar i detta arbete kan hänföras till 
rubriken "metodiska frågor". 

Men det är något som fattas. 

Att arbeta med uppgiften att förbättra 1 ivsvi11 koren för 
barn som växer upp under ej acceptabla förhållanden är inte 
bara en fråga om metod, det är också en fråga om att fatta 
beslut. 

Min utgångspunkt i detta och de följande kapitlen är att 
förtydliga detta påstående och jag menar att man förstår 
vissa aspekter av det svåra i arbetsuppgiften om man betrak
tar denna som ett beslutsfattande i flera steg. Och omvänt: 
utan detta perspektivseende försummar man att förstå social
sekreterarens dilemma inför den konkreta arbetsuppgiften. 

Beslutsfattande? 

Om å ena sidan en soci al sekreterare underlåter att ingripa 
för att radikalt förändra barnets uppväxtvillkor löper hon 
risken att barnets totala situation blir mycket sämre än om 
hon hade ingripit. Socialsekreteraren "löper en risk" av ett 
visst slag. Om hon å andra sidan ger sig i kast med att se
parera barnet från föräldrarna är risken att barnet skadas 
av denna process. Återigen en risk i arbetssituationen. Det 
jag här pekar på är ett tydliggörande - markeringen av ris
ken för misslyckande är ett aspektseende som är självklart 
då man betraktar ett handlande som ett beslutsfattande medan 
det endast via omskrivningar låter sig fångas vid beskriv
ningen av arbetsuppgiften som en metodfråga. 
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När det gäller att tillämpa det beslutsteoretiska betraktel
sesättet kommer jag naturligtvis att vara ytterst selektiv. 
Beslutsteori - även underavdelningen "psykologisk besluts
teori" - är en sofistikerad och mycket stor disciplin. Mitt 
bidrag är inget bidrag till den professionella diskussionen 
inom detta område - enbart ett försök att dra nytta av den 
för att bättre förstå mitt eget kunskapsområde! 

Att välja mellan handlingsalternati v 

Att ur ett antal handlingsmöjligheter välja ut en, är vad 
jag avser med bes!ut. Vi fattar ständigt 'personliga' be
slut, vissa yrkesgrupper - i föreliggande fall socialsekre
terarna - fattar även 'administrativa' beslut som kräver ly
hördhet för de grunder på vilka besluten fattas - och för de 
människor som besluten påverkar. I den situation som uppstår 
när en separation av barn och föräldrar är en tänkbar åt
gärd, kan beslutsteorin tjäna som referensram. 

Den teoretiska beskrivningen av beslutsfattandet - alltså 
beslutsteorin - är ofta normativ i sin grundstruktur. Man 
vill alltså utforma regler och procedurer som gör 'ratio
nellt beslutsfattande' möjligt. Men min uppmärksamhet inrik
tas naturligtvis i huvudsak på de aspekter av beslutsteorin 
som innefattar irrationella och känslomässiga beslutsgrun
der: alltså omständigheter som ingår i vardagslivets beslut, 
i det gängse mötets föresats och en svårgripbar verklighet. 

Syftet med detta kapitel är att presentera en teoretisk ut
gångspunkt för socialsekreterarens beslutsprocess vid omhän
dertagande av barn för samhäl1svård. De övergripande fråge
ställningarna är: Vad förmår henne att verkligen fatta be
slutet? Vilka faktorer avgör beslutets innebörd? Hur reage
rar hon när beslutet är fattat? 

Beslutssituationen består av en serie etapper som gemensamt 
bildar en dynamisk process. Festinger (1964) skiljer på en 
prebeslutssituation och en postbeslutssituation. Man kan vi
dare anta att etapperna i sin tur består av en serie enskil
da handlingar (med såväl intellektuellt som känslomässigt 
innehåll), vilka förtjänar en analys dels i fråga om sitt 
innehåll och dels i fråga om vad som bestämmer övergången 
mellan beslutets olika faser. 

Att fatta beslut förutsätter att man har frihet att reagera 
på olika företeelser samt frihet att välja bland alternativa 
handlingsmöjligheter. Beslutet är alltså ett val som baseras 
på frihet. Graden av frihet kan begränsas av individens po
sition i hierarkin, av lagstiftning, praxis och normer. So
ci al sekreteraren har ett visst mått av frihet när hon fattar 
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beslut, hon står inför en situation där en eller flera lös
ningar föreligger. 

Som jag tidigare antytt ser jag beslut som sekvenser i en 
process, vilket medför att beslutsfattandet innebär en rad 
av mer eller mindre konf1 iktfyl1 da valsituationer. Toda 
(1983) diskuterar två typer av processer som nödvändiggör 
någon form av val. En som endast kräver föga uppmärksamhet 
och som vanligtvis följs av en omedelbar handling och en an
nan som kräver mer medveten uppmärksamhet och som föregås av 
en informationsprocess som innefattar en bedömning av mer än 
en möjlig handling och därpå följande utfall. Det är den se
nare som jag i fortsättningen avser med begreppet bes!ut. 

Det är ett antal svåra beslut som måste fattas när det gäl
ler omhändertaganden av barn. Vissa av dessa beslut är "key 
decisions" dvs som genom sin påverkan på den fortsatta ut
vecklingen av processen utgör beslut av särskild dignitet. 
Nyckelbesluten i min studie är främst beslutet att skilja 
barn och föräldrar samt de beslut som följer därav, t ex 
kring placeringen, och den vidare uppföljningen fram till 
beslutet om upphörande av samhäl1svård. Men hur skall man 
betrakta socialsekreterarens beslut att: "nu måste jag göra 
något åt den här hopplösa situationen"? Och på vilka grunder 
fattar hon beslutet - som ett led i försöket att arbeta fö
rebyggande - att föreslå stödjande samtal med den terapeut 
som står till social kontorets förfogande? Detta är i själva 
verket inte så enkelt. "Är beslutet väl grundat?" dvs ba
serat på klientens behov eller dikteras beslutet av en öns
kan att överlåta en del av ansvaret för barnet och familjen 
på en professionell medarbetare? Och hur kommer man åt de 
bevekelsegrunder som ligger till grund för de respektive 
handlingsalterantiven? 

Teorier för beslutsfattande beskriver oftast processen i 
kognitiva termer. Denna begränsning utgör ett hinder för 
deras användning i föreliggande syfte. En kombination av 
emotionella och kognitiva aspekter är ett nödvändigt villkor 
för en beskrivning av socialsekreterarens beslutsfattande. 
Man måste förmoda - detta är kanske beslutsteorins teore
tiska ak i 11eshä1 ! - att hon väljer det som beslutsalternativ 
ur olika aspekter, framstår som mest attraktivt. En samver
kan mellan emotionella och kognitiva faktorer kan i varje 
enskilt fall förmodas avgöra vad som - vid just den tidpunk
ten - uppskattas som mest attraktivt. Därmed blir varje be
slutssituation unik och modellerna blir endast en ram för 
den dynamiska processens grundläggande förutsättningar. 
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Centrala begrepp för beslutssituationen 

För att tolka socialsekreterarens handlande krävs en upp
ställning av generella och vedertagna begrepp då man beskri
ver beteendet i de aktuella beslutssituationerna. 

"Känslornas betydelse för handlingar kan förstås framför 
allt på två sätt. För det första är graden av aktivitet möj
lig att tolka som ett mått på tillgänglig psykisk energi. 
För det andra kräver önskningarna att bli behandlade och 
förda till problemlösning och beslut." (Sjöberg, 1978, 
S.19). Det behövs endast svaga olustförnimmelser för att man 
skall undvika att ta itu med en viss handling. Sannolikt 
finns det en koppling mellan den kognitiva processen och 
känslotillståndet, vilket Sjöberg (1978, s 22) uttrycker på 
följande sätt. "Det förefaller också som om de intellektuel
la processerna hade en anteciperande funktion: man undviker 
att se det obehagliga och dra slutsatser som kan vara smärt
samma." 

Beslutet påverkas av olika avsikter som leder till en önsk
värd situation. Önskningar definieras av Sjöberg som en bör
jan på mänskligt handlande vilket innehåller vissa målföre-
ställningar (målföreställningar har en handl ingsgenererande 
karaktär). Dessa är i sin tur kopplade till förväntan - att 
uppnå ett önskat tillstånd eller att undvika ett icke önskat 
tillstånd. Gliszcynskas (1983) definition av föväntan inne
bär en slags tillfällig övertygelse om att en särskild hand
ling skall följas av ett speciellt utfal1. Som en konsekvens 
av val mellan olika handlingar följer alltså ett utfall som 
har ett visst, positivt eller negativt, värde (s k nyttovär
de) för beslutsfattaren. Värdesystemet är i hög grad inlem
mat i beslutsmekanismen. 

I detta sammanhang diskuterar Gliszcynska också förstärk-
ningsmekanismen, dvs hur konsekvenserna av tidigare beslut 
påverkar efterföljande val i liknande situationer. Förutsä-
gelsemetod är det begrepp som Bross (1966) använder synonymt 
med Gliszcynskas förstärkning. Bross menar att vi alla gör 
överväganden inför förestående beslut genom att söka efter 
liknande situationer i det förflutna. Problemet är emeller
tid att det ofta är svårt att avgöra om en tidigare situa
tion är tillräckligt lik den nuvarande för att kunna anses 
som relevant vid bedömningen. Gliszcynskas definition av 
förstärkning, vilken skiljer sig från den behavioristiska 
(som tillfredsställande av behov) innebär en kognitiv pro
cess genom vilken personen försäkrar sig om kongruens mellan 
vad som förväntas och vad som uppnås. Gliszcynska använder 
sig därför av termerna förväntat värde och uppnått värde och 
gör därigenom en viktig disktinktion mellan värderingen av 
framtida och nuvarande tillstånd - mellan önskat värde och 
realistiskt värde. Processen är dynamisk såtillvida att det 
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finns en mekanism genom vilken kongruensen mellan förväntat 
värde och uppnått värde påverkar kommande beteenden i lik
nande situationer. "Utsläckning" (extinction) är en liknande 
men omvänd process. En betydande skillnad mellan uppnått 
värde och förväntat värde reducerar tendensen att upprepa 
beteendet eller handlingen i liknande situationer. 

Begreppet den subjektiva sannolikheten omfattar individens 
uppfattning om vilka utfall som följer på olika val. När den 
subjektiva sannolikheten ökar minskar samtidigt tveksamheten 
och vice versa. Det finns emellertid, enligt Sjöberg (1978) 
studier som bekräftar att beslutsfattaren tenderar att ned
värdera sådana konsekvenser som förefaller särskilt svåra 
att uppnå, ett beteende som kan relateras till sambandet 
mellan undvikande och olust. Bross (1966) förbinder sanno
likhetsbegreppet med förutsägelse och diskuterar i termer av 
sannoi ikhetsförutsägelse. Ett system för sannolikhetsförut
sägelse måste inkludera ett mått av ofrånkomlig ovisshet. I 
beslutsteorin arbetar man dels med en skala som ger mått på 
ovisshet - en sannolikhetsskala - och dels med en värdeska
la. En graderad (relativ) skala är nödvändig eftersom abso-
luterna endast återfinns på skalans ändpunkter. 

Den allmänna sociala praxisen är en faktor som, enligt Gl i -
szcynska (1983) påverkar förväntningarna på effekten av 
handlingen. Förväntningarnas variationsrikedom styrs inte 
bara av de egna utan även av andras erfarenhet. Varje "belö
ning" för en arbetsinsats bedöms också av personen i fråga i 
jämförelse med andras belöningar. I jämförelsen ingår också 
de olika personernas arbetsinsats. Vad som bedöms är således 
relationen mellan personens insats och utdelning å ena sidan 
och referensgruppens insats och utdelning å andra sidan. Den 
subjektiva sannolikheten för att bli belönad beror på rådan
de principer, sedvänja och sociala normer. Här borde komp
letteras med tidsaspekten, när det gäller soci al sekreteraren 
får hon sällan någon tillräckligt snabb feedback på sina be
slut för att "effektivitet" skall belönas. Tidsaspekten kan 
troligtvis verka indirekt genom sin påverkan på nyttovärdena 
eller sannolikheten. Sjöberg (1978) menar också att den sub
jektiva sannolikheten för en viss belöning är mindre om be
löningen utlovas till en avlägsen punkt. 

Ett viktigt begrepp som är relevant i fråga om interindivi-
duella skillnader vid bedömning av information är Todas 
(1983) perceptionsschemata. Det antas att vi endast kan ta 
upp information från inkommande stimuli i den mängd som våra 
perceptionsschemata tillåter. Dessa förser oss i varje ögon
blick med vad vi kan vänta oss, dvs det man väntar sig att 
förnimma det förnimmer man lättare just genom dessa percep
ti onsschemata . Mängden information som våra sinnen förnimmer 
gallras så att den information som vi varseblir reduceras 
till ett lätthanterligt format. Begreppet perceptionssche-
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mata bekräftar tal sättet att "vi ser vad vi vill se", dvs 
subjektiviteten dominerar över objektiviteten i fråga om 
informationsinhämtning. Begreppet är också av intresse som 
komplement till andra t ex förstärkning eller undvikande. 
Informationen, eller data, är drivmedel för beslutsmekanis
men och måste vara av god kvalitet. Insamlandet av data är 
en krävande process och enligt Bross (1966) beslutsmekanis
mens yttre samband med omvärlden. Krav på goda data är dess 
tillförlitlighet, relevans och upprepbarhet. Bross menar att 
man dessutom måste utveckla ett kritiskt omdöme gentemot da
ta; undvika dogmatism, förvärva kunskaper från ett vid
sträckt område och uppskatta de (tekniska) verktyg som ut
vecklats för bedömning av data. "I den slutliga analysen är 
d e t  a v g ö r a n d e  k r i t e r i e t  f ö r  g o d a  d a t a  d e t  p r a g m a t i s k a ,  d v s  
att användning av data i beslutsmekanismen leder till beslut 
med gynnsamma följder." (Bross, 1966, s 151). 

I de följande avsnitten i detta kapitel ingår ännu ett antal 
relevanta begrepp, ofta ingående i en större kontext. Till
sammans med de som presenterats här bildar de den begrepps
apparat som jag anser vara fruktbar för att beskriva social
sekreterarnas beslutssituation. 

Beslutsregler 

Svensson (1983) beskriver ett antal mer eller mindre komp
lexa beslutsregler. De två som jag anser ha störst relevans 
för en förklaring av social sekreterarens beslutsfattande 
presenteras här. 

Dominansregeln innebär att ett handlingsalternativ domineras 
av ett annat, t ex alternativet Al väljs före A2 om Al är 
bättre än A2 i åtminstone en egenskap och inte sämre än A2 i 
alla övriga egenskaper. Dominansregeln är av störst värde då 
det gäller att sortera ut olämpliga alternativ; däremot har 
den mindre, ofta ingen, relevans när det gäller att peka ut 
vilket alternativ man skall välja. Denna sistnämnda aspekt 
av beslutet kan tillgodoses via den 1exikografi ska besluts
regel n där egenskaperna/el 1 er dimensionerna är ordnade i be
tydelse. Man väljer enligt regeln det alternativ som är mest 
attraktivt i förhållande till den viktigaste egenskapen. 
Detta synsätt torde vara särskilt utmärkande för valet av 
handl ingsal ternati v då saken gäller placering av ett barn. 
Man kan föreställa sig att socialsekreteraren accepterar en 
rad mindre gynnsamma villkor (alltså tvärtemot dominansre
geln), om beslutet ändå tillgodoser t ex barnets primära 
behov av en positiv kontakt med fosterföräldrarna. Dessa be
slutsregler tycks erbjuda enkla teoretiska förklaringar på 
hur beslut kan växa fram. Deras främsta förtjänst är kanske 
att de tydliggör processen, samt att de kan blottlägga olika 
svårighetsgrader hos besluten. Det är emellertid troligt att 
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besluten i praktiken ofta består av mer komplexa "regler" 
t ex när socialsekreteraren står inför känsliga val som be
rör klienternas djupaste relationer, eller när handlingsal
ternativen bedöms som för många eller för få,.. Dessa besluts 
komplicerade karaktär ifråga om innehåll och syften berörs i 
viss mån i kapitel 8 och 10. 

Den heuristiska principen 

Om beslutsfattaren har ställts inför samma val tidigare, kan 
hon, enligt Svensson (1983) ha utvecklat förenklade regler 
eller heuristik för att lättare nå fram till ett beslut. Den 
vunna insikten blir vägledande. Heuristiska regler är enkla 
och inte alltid konsistenta med varandra, deras funktion är 
i huvudsak att förenkla beslutssituationen. Förenklade be
slutsregler - heuristik - utvecklas inte endast från be
slutsfattarens erfarenhet av liknande beslutsproblem, de kan 
även härledas från andras (t ex kollegors) erfarenhet. Exem
pel på heuristik av den senare kategorin är enligt Svensson 
a) en beslutsregel som föreskriver att man bör följa exper
ters beslut b) en förenklad strategi för beslut i enlighet 
med kulturella- eller familjetraditioner. Enligt Svensson 
(op cit) anser Hogarth att det kan vara mera fruktbart att 
betrakta beslutsproblem som kategoriseringsproblem i stället 
for heuristik. Beslutsproblemen anses då lösas på grundval 
av sina lihheter med ett antal klasser av beslutssituationer 
där varje klass har sin standardlösning. När det gäller den 
typ av ställningstaganden jag är intresserad av, omhänderta
ganden eller placering av barn, är det uppenbart att vissa 
typer av .händelser eller livssituationer i sig pekar på ett 
givet handlingsalternativ. Då t ex ett barn har utsatts för 
incest är bedömningen närmast reflexmässigt av den karaktä
ren att ett ingripande i form av ett omhändertagande bör 
ske. Denna schematik, och det är en viktig poäng i samman
hanget, innebär emellertid ingalunda att det förmodade hand
lingssättet är rationellt eller önskvärt utifrån andra be
slutsteorier: beslut som kommer till stånd genom tillämpning 
av heuristiska regler är måhända enkla beslut men många 
gånger också dåliga beslut. 

Toda (1983) i sin tur anser att många delar av beslutspro
cessen automatiskt blir heuristiska, vilket medför att många 
potentiella valmöjligheter utesluts. Dessutom kan heuristik 
som tidigare varit medveten bli omedveten, vilket kan vara 
ofördelaktigt eftersom en tidigare bra heuristik kan förlora 
sin relevans och t o m bli skadlig i en snabbt föränderlig 
värld. Heuristik i Svenssons (op cit) mening är snarare en 
upptäckarteknik (jfr Heureka!) eller självpåhittade tumreg
ler som ofta återfinns i praktiken, men som sällan benämns 
metoder eller regler. 
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Vad styr valet av beslutsregler 

Det är troligt att det föreligger ett samband mellan be
slutsfattarens personlighet och hennes val av beslutsregler. 
Inom psykologin använder man begreppen "fruktan för miss
lyckanden" och "prestationsmotiv" som beteckningar för olika 
personlighetstyper i förhållande till beslutsfattande. Den 
första gruppen anses välja de handlingsalternativ som an
tingen med mycket stor eller mycket liten sannolikhet leder 
till ett lyckat utfall, medan prestationsmotivspersoner ten
derar att välja ett medelsvårt alternativ. De förstnämnda 
har inte sällan en rädsla för auktoriteter på vilket följer 
stor kritikkänslighet. Det framgår än tydligare att känslor, 
attityder, utbildning, kunskap, livshistoria m m är avgö
rande för val av beslutsregler. 

Det är tänkbart att en beslutsfattare kan använda flera 
olika regler för att komma fram till ett beslut, men hon kan 
också använda samma regler upprepade gånger medan hon i 
stället ändrar kriterienivån under informationssökningen. 
Svensson (1983) menar att byte av regler eller kriterier kan 
ha olika orsaker. När en regel inte är giltig för ett be
slutsproblem då den först prövas, kan detta leda till en 
förändring av regeln eller till ett mer differentierat be
greppssystem. En ny regel kan också tillämpas för att be
kräfta ett tentativt beslut och göra detta slutgiltigt. 
Olika beslutsregler kräver olika mycket (kognitiv och emo
tionell) ansträngning - olika typer av beslutsregler kan 
alltså rankas på ett "ansträngningskontinuum". Beslutsfatta
ren som vill minska mängden ansträngning i en viss situation 
kan tillämpa enklare regler innan hon prövar mer komplexa. 
Problemet är att enklare regler inte alltid leder till be
slut, och därför kan beslutsfattaren hamna i konflikt med 
sig själv. Skall hon pröva en mer komplex regel som har 
större sannolikhet för att nå en lösning på problemet? Eller 
skall hon välja en enklare med risk för att inte kunna be
sluta i enlighet med regeln? 

Vi kan förmoda att problemets betydelsegrad påverkar be
slutsfattarens tendens att använda mer komplexa regler. De 
svårigheter som finns inbyggda i de komplexa besluten kan 
emellertid förstärka användandet av heuristik genom att t ex 
besluta "som experterna föreskriver" eller besluta som man 
gjort i liknande situationer tidigare. Då har beslutsproble
men transformerats till kategoriserings- eller likhets
problem. Principen för minimum av ansträngning är förstås 
inte universellt giltig. När beslutsfattaren inte upplever 
någon informationsöverflöd (och den emotionella påfrest
ningen är för stark) kan hon i stället finna det stimule
rande att på ett mer detaljerat sätt utvärdera de olika be
slutsalternativen genom att använda mer komplexa regler. Med 
hänvisning till de tidigare nämnda perceptionsschemata, fin
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ner vi att identiska regler kan resultera i olika slutgil
tiga beslut för olika beslutsfattare, vars reaktioner styrs 
av deras perception, värdesystem m m. I den följande be
skrivningen av ett par förklaringsmodel1 er känns ovannämnda 
begrepp och deras innebörd lätt igen, även om de är iklädda 
en annan språkdräkt. 

Två modeller för förståelse och förklaring av beslutssitua-
ti onen 

I inledningen nämndes att beslutsprocessen kan antas inne
hålla en serie etapper vilka i sin tur består av enskilda 
handlingar. Med denna utgångspunkt kan en övergripande ram 
för olika modeller kring beslutsfattandet ges en generell 
beskrivning, t ex i enlighet med Svensson (1983): 

- Det pågående stadiet är otillfredsställande och leder till 
negativa konsekvenser om det inte ändras 

- Valmöjligheterna (alternativen) genereras och granskas 

- De tillgängliga alternativen utvärderas och det bästa 
väljs ut 

- Genomförandet av det bästa alternativet diskuteras och av
görs 

- Beslutet testas, och så småningom framstår de totala kon
sekvenserna. Beslutet revideras här eller så bestämmer sig 
beslutsfattaren att hålla fast vid det. Om valet visar sig 
vara olyckligt startar processen från början igen. Processen 
är styrd av målsättningen, i termer av en hierarki av kogni-
tiva funktioner, vissa av dem är automatiska och omedvetna 
medan andra är medvetna, explicita och väl genomtänkta. 

De bestämningar som givits här ovan har en utpräglad gene
rell karaktär, de karakteriserar praktiskt taget varje (nå
got så när relevant) beslutsteoretiskt resonemang. Den mo-
delldiskussion som följer accentuerar emellertid möjligheten 
att se beslutsprocessen ur skilda perspektiv. 

Medan Festinger (1964) speciellt belyser de emotionella och 
irrationella aspekterna så lägger Ajzen & Fishbein (1980) 
tyngdpunkten på människans rationella och systematiska hand
lande. Sannolikt finns ändå vissa gemensamma element hos de 
två model 1 erna. 

Festi ngers model 1 
Festinger (1964) har gjort en psykologiskt och metodiskt an
vändbar uppdelning av beslutsprocessen när han beskriver den 
i termer av prebesluts- och postbeslutssituationen. Besluts-
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fattarens reaktion före och efter beslutet beskrivs med 
hjälp av begreppen konf1 ikt (conflict) och dissonans (dis
sonance). Prebeslutssituationen är konfliktfyl1d. Det är en 
period av frustration som bl a medför ångest, aggression och 
undvikande, vilket i sin tur leder till försämrad presta
tionsförmåga. Ju starkare konflikten är före beslutet desto 
mer tenderar beslutsfattaren att hålla fast vid detta beslut 
efteråt. Man har svårt att ta emot kritik på ett konstruk
tivt sätt och låser sig därför i en stark försvarsposition. 
Festinger menar att ju större svårigheter man upplevt för 
att fatta beslutet desto starkare är tendensen att rättfär
diga det efteråt, med Festingers ord - att reducera disso
nansen. Rättfärdigandet kan ske genom att öka attraktivite-
ten hos det valda beslutsalternativet eller genom att minska 
attraktiviteten hos de förkastade alternativen. Men innan 
detta sker har det vid övergången från prebesluts- till 
postbeslutsprocessen, d v s så fort beslutet fattats, in
trätt ett stadium i vilket alla negativa aspekter på det 
valda alternativet blir starkt framträdande för beslutsfat
taren. Likaså blir de positiva synpunkterna på de förkastade 
alternativen ställda i skarp belysning. Beslutsfattaren vän
der då sin uppmärksamhet mot den föreliggande dissonansen 
och försöker alltså reducera den genom att rättfärdiga det 
valda alternativet. 

1Postbeslutsdissonansen 1 i nnebär utan tvivel en stor oro för 
beslutsfattaren. Att fatta beslut är emellertid inte till
räckligt, det finns ytterligare ett villkor för att disso
nansreduktionen skall starta. Beslutet måste innebära att 
vederbörande verkligen har tagit ställning. Detta har hon 
inte gjort så länge som det inte är definitivt klart att de 
icke valda alternativen är förkastade. Dissonansreduktionen 
kan betraktas som en slags försvarsmekanism, i postbesluts-
stadiet kan man observera hur skillnaden mellan de olika al
ternativen förändras - från en övertygelse i fråga om valet 
-till tveksamhet och oro över detsamma - och sedan åter 
till förmån för det valda alternativet. Enligt Festingers 
teori omvärderas alltså attityderna efter ett beslut för att 
de relevanta intrycken skall stämma överens med det valda 
beslutet. Omvärderingen av attityderna till de olika alter
nativen uppstår troligtvis inte omedelbart och automatiskt 
och utan vare sig övervägande eller tanke. Man kan snarare 
anta att det finns inbyggt en mängd orospräglade tankar just 
i det här stadiet. 

Det krävs att man noga beaktar varje alternativs specifika 
aspekter och på nytt bedömer den betydelse som varje argu
ment har i den aktuella situationen. Om beslutsfattaren har 
ägnat tid och kraft åt att överväga detta före beslutet så 
kan dissonansreduktionen försiggå snabbt. I annat fall måste 
hon kanske ta motsvarande tid efter beslutet, och följdakt-
ligen går dissonansreduktionen långsammare. Festingers teori 
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preciserar alltså följande: för att reducera postbeslutsdis-
sonansen måste social sekreteraren engagera sig i en tanke
process beträffande de specifika detaljerna i varje möjligt 
handlingsalternativ och dess konsekvenser för de involverade 
parterna. Om hon gjort detta innan, d v s i prebeslutssitua-
tionen så behöver hon inte göra det efteråt. Poängen är att 
oron efter beslutet blir minimal. 

Ångestens roll i beslutssituationen kan, enligt Festinger, 
resultera i ett kompakt motstånd mot att ta ställning och 
fatta beslut, man intar hellre ett passivt förhållningssätt. 
Beslutsfattaren kan på grundval av sin tidigare erfarenhet 
förutse ångesten som uppstår efter beslutet och reagera på 
denna antecipation med motvilja mot att överhuvudtaget fatta 
något beslut. Sannolikt upplevs också konfliktsituationen i 
sig själv som smärtsam, och att undvika beslutsfattandet 
blir ett undvikande eller en flykt från konflikt. 

Beslutsfattarens självförtroende har, enligt Festinger, ett 
samband med hennes selektiva exponering för information. Hon 
har tillit till sin förmåga att reducera dissonansen i en 
specifik situation, om hon är villig att utsätta sig för 
dissonanssökande information i avsikt att erhålla ytterli
gare kunskap. Å andra sidan: om hon saknar detta självför
troende kan hon förväntas visa motstånd mot att nalkas en 
mångfald detaljer i informationen.Vi ser alltså att även in-
formationssökandet kan ha ett samband med undvikande eller 
fljrkt. 

De omedelbara invändningar som infinner sig då man försöker 
omsätta Festingers modell till arbetet med att besluta om 
omhändertaganden av barn, avser verklighetens brist på sanna 
förutsägelser av konsekvenserna eller effekterna av beslutet 
(t ex att fastställa prognosen för barns eller föräldrars 
beteende). En annan är bedömningsgrunderna som varken är ob
jektiva eller opartiska på det sätt som Festinger utgår 
från. I övrigt anser jag att Festingers förklaringsmodell 
utan svårighet kan appliceras på de svåra beslut som social
sekreterarna står inför. 

Ajzens & Fishbeins modell 
Ajzen & Fishbein (1980) presenterar en modell som syftar 
till att förstå och förutsäga mänskligt beteende. Som fram
går av namnet "A theory of reasoned action", utgår Ajzen & 
Fishbein från antagandet att människor är rationella och 
systematiskt använder sig av tillgänglig information. Indi
viden överväger alltså medvetet konsekvenserna av sina hand
lingar innan hon beslutar. Handlingarna sker under viljans 
kontroll. De undermedvetna faktorer som möjliggör och deter-
minerar viljan diskuteras knappast och beslutsfattarens per
sonlighetsstruktur, ålder, kön osv betraktas oftast som 
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externa variabler, vilket måste anses som en begränsning av 
teorins tillämpbarhet i föreliggande syfte. Trots dessa in
vändningar äger teori uppbyggnaden och dess centrala innehåll 
viss relevans. 

Beteendet som begrepp hos Ajzen & Fishbein innebär ett val 
mellan två eller flera alternativa och är således synonymt 
med begreppet beslut såsom det används här. Beteendet och 
ufallet är inte nödvändigtvis relaterade till varandra, 
eftersom utfallet kan vara påverkat av andra faktorer än 
personens beteende. Till skillnad från beteendet är inte ut
fallet under viljans kontroll. Beteendekriterierna omfattar 
enligt Ajzen & Fishbein fyra element; handlingen, målet för 
handlingen, kontexten och tiden. Vart och ett av dessa kan 
antingen vara mycket specifikt i sitt innehåll eller av mer 
allmän natur. Beteendekriterierna kan innefatta t ex ett 
enda mål eller ett flertal mål, en speciell tidpunkt eller 
e n  l ä n g r e  t i d s p e r i o d  o s v .  

Beteendet beskrivs med ett antal begrepp som härleder be
teendet från individens föreställningar. Ajzens & Fishbeins 
teoretiska ståndpunkt utgår från intentionen som den omedel
bara determinanten för beteendet (det finns avvikelser, in
tentionen kan t ex förlora i stabilitet under en tidspe
riod). Intentionen är i sin tur en följd av två basdetermi-
nanter, en av personlig natur och en som reflekterar den so
ciala influensen. Den första är individens positiva eller 
negativa värdering av att utföra handlingen (att fatta be
slutet) och benämns attityd till beteendet. Den får inte 
förväxlas med attityden ti 111 målet för handlingen. Den and
ra är individens uppfattning av det sociala trycket på henne 
i fråga om genomförandet av handlingen. Eftersom detta är en 
varsebliven föreskrift benämns den subjektiv norm. Båda är 
betydelsefulla faktorer i beslutsprocessen. Applicerar vi 
dem på socialsekreterarens situation inser vi att de lätt 
kan komma i kollisionskurs. För en del väger attityden till 
beteendet tyngst och för andra är det den subjektiva normen 
som tar överhand. Tillsammans bildar de ett konfl iktmönster 
som många socialsekreterare känner igen. 

Beteendeföreställningar är de föreställningar som underbyg
ger attityden till beteendet. De innehåller individens före
ställningar om att beteendet skall leda till bestämda utfall 
samt hennes värdering av dessa utfall. Subjektiva normer, är 
ett annat slags föreställningar, nämligen individens före
ställningar om att speciella människor eller grupper anser 
att hon bör eller inte bör utföra handlingen. De benämns 
därför normativa föreställningar. Enligt Ajzen & Fishbein är 
det oftast ett ganska litet antal framträdande föreställ
ningar som avgör en persons attityd. Dessutom är föreställ
ningarna föränderliga, de kan försvagas, förstärkas eller 
bytas ut med tiden. Individens beteende (beslutsfattarens 
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handlingår) kan således förklaras med referens till hennes 
föreställningar. Eftersom dessa representerar hennes infor
mation om verkligheten är följdaktligen beteendet slutligen 
förutbestämt av denna information. 

För att förstå beslutsfattarens lösning av ett problem måste 
vi fastställa hennes förestäl1 ningar om fördelar och nack
delar med det aktuella beteendet samt de normativa före
ställningar som påverkat henne. (Det kan inte vara tillräck
ligt att förstå varför en person valt ett visst handlingsal
ternativ, vi måste också kunna förstå och förklara varför 
hon inte valde de förkastade alternativen. För att förstå 
valet måste vi således ta i beaktande de faktorer som på
verkar personens intention att välja eller inte välja varje 
tillgängligt alternativ) 

Ajzens & Fishbeins teori kan sammanfattas enligt följande. 
Föreställningarna reflekterar en individs erfarenheter - att 
bli utsatt för olika slags information leder till att man 
utformar olika slags föreställningar. Dessa föreställningar 
förutbestämmer attityderna till beteendet och de subjektiva 
normerna, vilka i sin tur förutbestämmer intentionen och det 
därmed överensstämmande beteendet. Vi kan alltså erhålla 
förståelse för ett beteende (beslut) genom att spåra dessa 
determinanter tillbaka till de bakomliggande föreställ
ningarna. Man kan också påverka beteendet genom att förändra 
ett tillräckligt antal av dessa föreställningar (i positiv 
riktning via forskning, handledning osv). 

En enkel applikation av Ajzens & Fishbeins modell illustre
rar samtidigt den distinktion jag inledningsvis gjorde i 
detta kapitel, den mellan det sociala arbetet som en 'meto
disk process1 o ch som ett beslutsfattande. Om vi tänker oss 
handledningens roll för socialsekreterarna så är vårt gängse 
synsätt att se den som ett led i finslipningen av den socia
la metodiken. Enligt det beslutsteoretiska betraktelsesättet 
(Ajzen & Fichbein) påverkar emellertid handledningen i förs
ta hand attityderna till beteendet och de subjektiva nor
merna (i det senare fallet som "varseblivna föreskrifter") -
alltså de omständigheter som determinerar ett beslut. 

Ajzens & Fishbeins modell ger ytterligare bidrag till för
ståelsen av beslutsfattarens - socialsekreterarens - situa
tion. Modellen omfattar inte det emotionellt smärtsamma in
nehållet i beslutet, vilket i stället är utgångspunkten för 
Festingers förklaringsmodell. Jag ser deras olika stånd
punkter som komplement till varandra. Sammanfattningsvis kan 
sägas att de enkla beslutsteoretiska resonemang som jag här 
presenterat tjänar som en övergripande ram, vilken introdu
cerar en ny infallsvinkel på socialsekreterarens roll och 
uppgift i en svår arbetssituation. 
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Kapitel 8 

SOCIALSEKRETERAREN SOM BESLUTSFATTARE 

Bes!utsunderlag 

Jag har återigen, efter några år, återgått till det omfat
tande aktmaterialet - drygt 800 sidor - som berör den inten-
sivstuderade gruppen i min undersökning - de tio omhänder
tagna barnen. Den här gången har jag studerat det utifrån 
den beslutsprocess som akterna, i synnerhet den aktuella ut
redningen, ger upplysning om. De tidigare intervjuerna med 
socialsekreterarna som handlagt dessa ärenden har förstås 
satt spår som påverkar min tolkning av dokumenterade data, 
men inriktningen är att analysera social sekreteraren som be-
slutsfattare. 

I kapitel 1 gavs en beskrivning av den rättsliga regleringen 
av socialsekreterarens handläggning. Processen skall beakta 
allas likhet inför lagen och det ställs stora krav på sak
lighet och opartiskhet i verksamheten. Beslutsunderlaget, 
utredningen, skall grundas på tillförlitlighet och kräver 
respekt för den enskildes integritet. Grunderna för beslutet 
skall dessutom vara explicita och helst objektiva. I före
liggande fall, innehåller beslutsunderlaget oftast subjek
tiva värderingar av barn och föräldrar, vilket är ofrånkom
ligt och acceptabelt så länge dessa är väl underbyggda. Kra
ven på handläggningen och beslutsunderlaget måste ses i re
lation till soci al sekreterarens professionella yrkesutövande 
men det är också omöjligt att bortse från hennes, medvetna 
eller omedvetna, inflytande som individ (se också kapitel 
9). Som beslutsfattare är social sekreteraren präglad av sin 
livshistoria, vilket i sin tur påverkar hennes uppfattning i 
olika avseenden, inte minst då det gäller sociala problem 
och problemlösning. Detta kan med Toda (1983, se kapitel 7) 
uttryckas som 1perceptionsschemata', dvs vi betraktar vår 
omvärld utifrån olika perceptionella schemata (eller tidsty
piskt uttryckt: med paradigmatiska skillnader). Dessa kan 
vara av olika karaktär och de är också föränderliga. Pet
terssons studie (1985) visade på faktorer som bidrager till 
att socialsekreterarnas verklighet ter sig olika; position, 
ålder, politiska övertygelse och om de är småbarnsförälder. 
"Det är i denna atmosfär av motstridande värderingar och in
tressen som socialtjänsten mål och intentioner skall för
verkligas." (1985, s 46) Dessa perceptionsschemata är också 
ett resultat av den enskilda individens personlighet. Man 
kan t ex vara generellt obeslutsam, man kan ha en hög grad 
av kritikkänslighet, man kan vara rädd för auktoriteter, man 
kan omedvetet identifiera sig med barnet eller föräldern i 
omhändertagandets beslutsprocess. Det finns emellertid en 
positiv form av identifikation, som en erfaren beslutsfat
tare kan utnyttja. Det är när man i ett 'diagnostiskt' skede 
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kan "ta fram barnet inom sig" i ett empatiskt igenkännande 
syfte. För att detta skall ha god effekt måste man, då man 
försöker bedöma beslutets konsekvenser, kunna gå tillbaka 
till sin vuxna roll för att ge rationaliteten en chans. 
Denna vandring mellan barnets jag och det vuxna jaget måste 
vara en medveten handling (göras med det medvetna jaget). 

Beslutet baseras på ett underlag av erfarenhet och informa
tion. Men informationen är också grund för osäkerheten i be
slutet. Informationssökningen är alltså bas för beslutspro
cessen, dess användning avgör valet av strategi - i detta 
fall att omhänderta eller inte omhänderta ett visst barn. 
Men informationsinhämtande kan, enligt Festinger (1964, se 
kapitel 7) också ha ett samband med beslutsfattarens själv
förtroende, dvs hennes grad av exponering för information. 
Bristen på sådant självförtroende kan kompenseras med indi
videns försvar, t ex som undvikande. Man undviker att se 
viss information som skapar motsägelser till den redan be
fintliga informationen. Denna strategi blir troligare, mer 
sannolik, vid svåra beslut, i socialsekreterarens fall vid 
omhändertagande av barn. Kravet på information som är kval i-
tetsmässigt god och som är mångsidig kvarstår emellertid och 
är av största betydelse för dem som omfattas av beslutets 
konsekvenser, i detta fall barn och föräldrar. 

Vilka informatörer kommer till tals när det gäller missför
hållanden som rör barn? Hur framställs denna information i 
beslutsunderlaget? En analys av mitt material följer här. 

I samtliga tio omhändertagandefall finns skriftlig eller 
muntlig information från lärare, kurator, barnpsykiater, 
psykolog eller polis. En särställning som informationskälla 
intar föräldrarna; en del lämnar motvilligt ut upplysningar 
om sig och sitt barn medan andra uppenbarligen är generösa 
på den här punkten emedan de vill ha hjälp med den unges 
probi em. 

Är socialsekreteraren "närvarande" i utredningen? ( I stil 
med det som man inom litteraturen benämner 'berättarteknik1, 
dvs författarens sätt att förhålla sig till innehållet.) 
Frågan innehåller ett hypotetiskt antagande: att den social
sekreterare som 'träder fram' (i texten) med sina egna syn
punkter och bedömningar tar ansvar för förslaget på ett an
nat sätt än den som helt och hållet döljer sig bakom lånade, 
dvs andras rekommendationer. Hänvisningen till övriga upp-
giftslämnares uttalanden används - för att ge extra tyngd åt 
det förslag - om omhändertagande som avslutar utredningen. 
Det som slår en är att social sekreterarna huvudsakligen an
vänder andras ögon då hon söker bilda sig en uppfattning om 
barnets situation. Detta är ett så vedertaget tillvägagångs
sätt att man ofta inte reflekterar över den dubbla innebör
den hos detta slags information: att å ena sidan tillskapa 
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trygghet genom att hänvisa till någon annan och å andra si
dan osäkerheten som ligger i att utgå från andra bedömningar 
än den egna. Givetvis bör hänsyn tas till andra experter som 
kanske observerat barnet under en längre tid. Men i och med 
social sekreterarens ansvar för bedömningen som leder till 
beslut, kan man också ställa krav på hennes ställningstagan
de, efter att hon sammanställt all tillgänglig information. 

Att nämna sig själv som 'utredaren' ; "K har själv för utre
daren berättat...", " T har i samtalen med utredaren..." är 
en inte ovanlig företeelse, som låter personen distansera 
sig från obehagliga stäl1 ningstaganden. Denna distansering 
vilar också på hänvisningarna till t ex kuratorsintyg, psy
kologintyg eller andra, som "bevisföring", inte sällan utan 
egna kommentarer eller tillägg. 
Ett yttrande som på ett slående sätt belyser den brist i 
samarbete kring ungdomar, som socialsekreterarna ofta gav 
uttryck för, dvs att skolan inte vänder sig till dem för
rän det är "för sent", är : "Både föräldrar och vi på skolan 
bedömde i april att T inte längre kunde styra över sin si
tuation. Vi nådde inte längre fram till henne. I det läget 
kontaktade vi socialkontoret." Skolkuratorn föreslår en 
tvångsåtgärd eftersom "ytterligare frivilliga insatser (utan 
ett tvång bakom) anser jag gagnlösa." Kuratorn styrker sitt 
förslag med en hänvisning till polisen. Socialsekreteraren 
ställs inför en ung person för första gången med rekommenda
tionen att tvångsomhänderta denne! Det är inte att undra 
över att hon nämner sig själv som "undertecknad". 

Utredningarna innehåller inte några diskussioner i fråga om 
förhållanden som talar för respektive mot omhändertagandet 
som åtgärd. De är inriktade på ett omhändertagande. De är 
alltså inte utredningar vars syfte är att utreda om ett om
händertagande är en relevant åtgärd utan snarare en bevis
föring, för att visa att omhändertagandet är en nödvändig 
åtgärd. Beteckningen "utredning" är egentligen missvisande, 
"tillrättalagd bevisföring" syns mig vara ett begrepp med 
större relevans. Några av utredningarna var inriktade på ett 
tvångsomhändertagande och en speciell placering på ett visst 
kollektiv - platsen var redan bokad! Själva utredningsförfa
randet är probi emori enterat, den brist som jag därmed anser 
uppenbar är bristen på en balans mellan information och 
ställningstaganden för och emot omhändertagandet. Som följd 
av utredningens inriktning är det i huvudsak negativa fakta 
som lyfts fram och dokumenterats. På ett ganska säreget sätt 
- här är jag mycket impressionistisk - har de flesta social
sekreterarna lyckats tillägna sig ett språk som vid teck
ningen av familjen i huvudsak ter sig neutral - texten för
länas alltså en karaktär av objektivitet - men som samtidigt 
utgör en effektfull bakgrund till de negativa exemplen. Det 
allmänna klanket på den språkliga kvaliteten när det gäller 
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omhändertagandeutrednirigar har faktiskt missat den här 
ganska sofistikerade argumentationstekniken! 

Det finns tomrum i det omfattande materialet: det gäller be
skrivningen av relationerna mellan barn och föräldrar. Be
skrivningen ägnas mest åt egenskaper hos fami 1jemedlemmarna 
och når kanske därhän att man pekar på dessas förhål 1 nings-
sätt, men aldrig så långt att man som läsare förstår samspe
lets gestalter. Typexemplet på en problembeskrivning av det
ta slag är den hyggligt fungerande familjen, vars tonårsdot
ter revolterar - utan anledning? Dottern är problembäraren 
ensam - och probiemalstraren? I fråga om småbarnet är det 
annorlunda. Här har soci al sekreteraren hela tiden arbetat 
med modern och byggt på de goda relationerna mellan mor och 
barn, "...arbetat utifrån mammans önskemål , då det också 
framkommit att x har positiva sidor som vi ansett vara värda 
att bygga på." Den goda relationens tillvaratagande bidrog 
till att kvinnan inte diskvalificerades som mamma - trots 
allt. 
Det tycks alltså finnas ett särskilt icke-värdeladdat "doku
mentationsspråk". Det är av sådan art att det kan bli svår
tolkat om det inte kompletteras med annan information. De 
egna stäl1 ningstagandena finns antagligen implicit i de for
muleringar som är vanligt förekommande. Därmed blir avsakna
den av en tydlig analys - ett försök att förstå varför den 
unge reagerar som han gör - desto större. 

Frivillighet och samarbete dominerar socialtjänsten, tvångs
åtgärder är undantagslösningar och måste därför motiveras 
klart och tydligt. Den uppenbara bristen härvidlag har också 
uppmärksammats av Hollander (1985, s 352) som menar att dom
skälen var "torftiga och huvudsakligen upprepade lagtextens 
ordalydelse" medan "tvångsmässiga omhändertaganden förutsät
ter /därför/ en omsorgsfull analys och värdering av olika 
argument, som kan anföras för eller emot ett val av den ena 
eller den andra åtgärden." 

Bedömningen med barn och föräldrar är att föredra framför en 
bedömning av dem. Packman (1986) fann att beslut om tvångs
åtgärder vanligen föregicks av en diskussion om familjen, 
medan beslut om frivilliga placeringar inkluderade föräld
rarna som deltagare i beslutet. Detta har givetvis en enkel 
psykologisk förklaring; det är ohyggligt svårt att samarbeta 
med föräldrarna samtidigt som man med tvång omhändertar 
deras barn för samhäl1svård, dvs underkänner sina 
samarbetspartner i deras föräldraroll. 

I resonemanget härovan tangerar jag en beslutsproblematik 
som knappast uppmärksammats. Ett beslut om omhändertagande/ 
placering kan - till sina konsekvenser - vara fullständigt 
olika ett beslut om omhändertagande/placering med samma 
personer involverade. Det beslut som sker under medverkan av 
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föräldrarna ökar möjligheterna för barnets återgång till 
hemmet (eller föräldrarnas samarbete med familjehemmet) 
medan beslutet som sker över huvudet på de som berörs, inte 
ger denna möjlighet - såvida inte familjen engageras i en 
direkt kamp mot åtgärden. 

I några av de tio omhändertagandena samarbetade visserligen 
social sekreteraren med föräldrarna, men då tycktes fallet 
vara att de samarbetade gemensamt mot den unge, vars be
teende var klandervärt i såväl socialsekreterarens som för
äldrarnas ögon. Dessa föräldrar har, som en social sekrete
rare uttryckte det, "gett upp" - "de orkar inte mer". 
Tvånget blir ett gemensamt vuxenintresse... 

Någon tveksamhet i fråga om omhändertagandets relevans åter
finns inte i aktmaterialet, men vid intervjuer har social
sekreterarna tydliggjort den ångest och osäkerhet man upp
levt innan man blev övertygad om nödvändigheten av en 
tvångsåtgärd. Orsaken till tvångsåtgärden finns definierad i 
utredningen, om än inte alltid fullständigt klart. I fråga 
om ungdomarna är det inte just det sist anmälda problemet 
eller förseelsen som är den svåraste eller grövsta, det är 
snarare så att "droppen urholkar stenen", dvs den unge sam
lar på sig allt fler förseelser, alltmedan socialsekretera
ren saknar möjligheter att ingripa och - även saknar andra 
resurser än ett omhändertagande och placering på t ex ton
årshem eller kollektiv. Oftast saknas i utredningen en ana
lys av det aktuella problemets uppkomst. Likaså saknas en 
beskrivning av vilken planering som är relevant för att 
hejda en ogynnsam utveckling och varför just denna är mest 
relevant (finns det t ex inte flera val eller är de förkas
tade?). Även Hollander (1985) påtalar denna brist i utred
ningarna, t ex avsaknaden av en analys av de tidigare vid
tagna åtgärderna, som inte givit förväntad effekt. 

De vaga formuleringar om orsakerna till barnets vårdbehov 
som jag funnit, stämmer också överens med Hollanders (1985, 
sid 348) iakttagelser. "Det kom att innebära allmänna formu
leringar om barnets fysiska, psykiska hälsa och sociala ut
veckling. Vad som varit avgörande för beslutet att omhän
derta barnet redovisades inte i utredningarna". Jag vill 
gärna exemplifiera detta påstående utifrån mina resultat: 
"... missförhållanden föreligger i form av brottslig verk
samhet, hög alkoholkonsumtion och bristande social anpass
ning, vilket medför allvarlig fara för K:s hälsa och utveck
ling. Detta är ett uttryck för en sådan social missanpass
ning att ett vårdbehov föreligger." En annan utredning be
skriver orsaken till omhändertagandet: "Genom sin bristande 
sociala anpassning, brottsliga verksamhet och sitt missbruk 
utsätter C sin hälsa och utveckling för allvarlig fara på 
ett sådant sätt som avses i LVU 1:2 . Behövlig vård kan i 
nuläget ej ges på annat sätt än genom de bestämmelser som 
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regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga." En tredje utredning i samma stil: "Det föreligger en 
allvarlig fara för U:s hälsa och utveckling p g a missbruk 
av alkohol och han förmår ej själv bryta denna destruktiva 
utveckling." Det fjärde exemplet skiljer sig något i ordva
let: "För att kunna vända en pågående asocial itetsutveckling 
får omhändertagande för samhällsvård vara den åtgärd som 
bäst gagnar N.s sociala utveckling." Lägg märke till hur 
ordalydelsen direkt härrör från lagtexten som anger att vård 
skall beredas den unge om "den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för allvarlig fara genom missbruk av beroende-
framkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 
därmed jämförbart beteende." (LVU 1:2) 'Allvarlig fara' och 
'hälsa och utveckling' är de nyckelord som vanligtvis an
vänds för att definiera orsaken till beslutet om samhälls
vård i fråga om ungdomar; samma begrepp är enligt lagtexten 
anledning till att omhänderta ungdomar. Följden är tydlig; 
beslutsunderlaget vilar på en "cirkeldefinition"! 

Orsaken till omhändertagandet kan också, som i T:s fall, 
förtydligas genom att T:s beteende förklaras via föräldrar
nas relationsproblem. Det framgår tydligt av aktmaterialet 
att T är offer för sina föräldrars reiationsstörningar och 
man får en känsla av att alla tre - fyra inklusive social
sekreteraren - var beredda på omhändertagandet som en plau
sibel lösning på problemet; i slutet av utredningen konsta
teras: "Vid ett sammanträffande med T:s föräldrar på social
kontoret bestämdes att T skulle flytta till tonårshemmet i 
slutet av juli." Bestämdes? Det framgår inte vem som "be
stämde", men med tanke på att T placerades enligt tvångsåt
gärder (BvL 25a, b och 29) borde de tre direkt berörda par
terna - T och föräldrarna - egentligen uteslutas som "be-
stämmare"? Sannolikt är det endast uttrycksmedlen som är 
otydliga här, hela utredningen genomsyras av de relation
störda föräldrarnas negativa påverkan på T och med social
sekreterarens hjälp har de också själva insett detta förhål
lande. Samtycke eller tvång blir här, liksom i många andra 
fall, en svår gränsdragning. 

Det studerade aktmaterialet ger ett ganska dystert belägg 
för att socialsekreterarna inte kan formulera sina utredning 
på ett sätt som är rimligt i förhållande till det beslut de 
är i färd med att rekommendera. Detta konstaterande är ingen 
enkel konstrastering av typen 'ideal - realitet' (där reali
teten aldrig når upp till idealet) utan min avsikt är att 
påvisa en inbyggd klyfta i beslutsfattandet som kan hänföras 
till beslutsfattaren själv. Soci al sekreteraren är övertygad 
om att omhändertagandet är en adekvat åtgärd men kan inte 
motivera detta. Denna oförmåga är en invit till kritik uti
från och en avgörande omständighet när det gäller urholk
ningen av den professionella självrespekten. Man kan psyko
logisera inför detta förhål 1 ande. Jag tror exempelvis att 
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oro inför kritik är en - av flera - förklaringar till 
oviljan att artikulera sig från socialsekreterarnas sida. 
Och denna underlåtenhet blir i sin tur grund för en berät
tigad kritik! Den bidrar dessutom till att göra beslutet 
till ett beslut utan framtid, utan anknytning till det som 
också är ett krav på socialsekreteraren, uppföljning av be
slutet och insatser med syfte att förändra familjens och 
barnets situation. 

När det gäller det lilla barnet råder annorlunda förhål
landen (sannolikt inte av det skälet att det rörde sig om 
ett småbarnsfall). Orsaken definieras som bristande förmåga 
hos modern och beskrivningen av denna oförmåga är klart och 
detaljerat redovisad. Det definitiva ställningstagandet, dvs 
den utlösande faktorn för ett omhändertagande är synlig; det 
var när socialsekreteraren upptäckte att modern nyttjade 
grövre narkotika än vad som tidigare framkommit. Som tidi
gare nämnts användes den goda relationen mellan modern och 
barnet som en viktig förutsättning för det fortsatta arbe
tet. Detta var ett omhändertagande som gällde ett litet 
barn, och som får stå som exempel på en väl fungerande ut
redning. Hollanders (1985) undersökning bestyrker emellertid 
min tes att den direkta argumentationen för att belägga or
saksammanhang oftare är ett undantag än regel i besluts
underlaget. 

De omhändertagna barnen eller ungdomarna har samtliga ett 
"behov av vård". Detta behov specificeras sällan, trots att 
det måste vara olika för respektive barn, mellan olika kul
turer, land, ja t o m mellan olika kommuner, vilket Packmans 
(1986) undersökning visat. Det talas om "behövlig vård" utan 
närmare definitioner, vilket enligt mitt synsätt utgör ett 
påtagligt handikapp inför den följande placeringen. På vaga 
definitioner följer en vag planering. Själva implementatio-
nen av placeringen är inte någon slutpunkt utan snarare en 
"halvhalt" inför det allra viktigaste arbetsmomentet - be-
handlingen. 

Inte minst ur ett etiskt perspektiv finns det ovedersägliga 
krav på beslutsunderlaget, som bör innefatta en analys av 
barn och föräldrar, deras relationer och möjligheter, av 
probiements natur och härkomst samt hur detta bäst kan bear
betas. Tydliga redovisningar av anledningen till att frivil
liga åtgärder inte är tillämpbara samt hänvisningar till de 
alternativ som framstår som relevanta - och en tydlig redo
görelse över det valda alternativets överlägsenhet i förhål
lande till andra alternativ. 

Den bristande professionella auktoriteten och den bristande 
kunskapen om barn och ungdomar, som socialsekreterarna själ
va vittnar om, är i sig ett besvärande faktum som ökar den 
redan befintliga beslutsångesten. Därför kan förtydliganden, 
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en explicit "bevisföring", i allt som gäller för och emot 
ett omhändertagande av ett barn eller en ung person, sanno
likt vara till hjälp för socialsekreteraren. Förtydligandet 
av beslutets bevekelsegrunder skulle möjliggöra reduktion av 
den oro som härrör från osäkerheten i fråga om beslutets 
reievans. I detta avseende utmärktes varje utredning jag 
studerat av brister , som professionell produkt, samtidigt 
som den fungerar som ett självpåtaget gissel gentemot 
socialsekreterarna. 

Jag vill återigen framhäva socialsekreterarens ansvar när 
det gäller tvångsseparation mellan barn och föräldrar. Detta 
ansvar kommer bl a till tals genom det sätt varpå familjens 
problem och möjligheter presenteras. Min kritik är ett för
sök att sätta fingret på några punkter som, förmodar jag, 
går att förändra i en positiv riktning. Ansvarspositionen 
för socialsekreterarens del blir särskilt utsatt när den re
levanta lagstiftningen har ramiagskaraktär. Detta diskuterar 
jag i kapitel 1 och kapitel 11. 

"Språket", såsom det framstår i utredningarna, är ett 
problem som jag tror att soci al sekreterarna är medvetna om. 
Som det nu är saknas ett "språk" som samtidigt är överty
gande i både psykologiskt och juridiskt hänseende. Social
sekreterarna har ju oftast en social och psykologisk ut
gångspunkt för sin bedömning, men när denna skall presen
teras för länsrätten (dvs i utredningen) sker det i juri
diska termer eller semi-juri di ska resonemang. Flera av 
socialsekreterarna beskrev sina svårigheter med att "över
sätta sitt språk" till ett "rättsligt". Att detta problem är 
av generell natur visas av den diskussion, som för några år 
sedan ifrågasatte om man inte borde ha speciella jurister 
för att föra socialsekreterarnas talan i 1änsrättsförhand-
lingarna. Det är min uppfattning att socialsekreterarna 
själva har kompetens för sin uppgift, men jag hävdar samti
digt att utredningsprodukten - som alltid är den juridiska 
instansens beslutsunderlag - många gånger är av ytterst låg 
kvalitet. Genom det dubbla kravet, att argumentera utifrån 
psykologiska och juridiska grunder, blir utredningen i stäl
let "dubbelt oti11fredsstäl1 ande". 

I "Det svåra valet" (Claezon & Larsson, 1985) ägnar vi upp
märksamhet åt planeringen för omhändertagandet. Är plane
ringen kortsiktig eller omfattar den ett längre perspektiv? 
Ingår föräldrarna i planeringen? Planeras för uppföljning? 
Finns delmål på vägen mot ett slutmål? Beslutsprocessen är 
koncentrerad till beslutet att omhänderta eller inte omhän
derta barnet. Övriga beslut intar en sekundär position (men 
borde inte göra det) och bland dessa finns de rekommenda
tioner som måste föregå placeringen av barnet. I fråga om de 
tio omhändertagna barnen fick den ursprungliga planeringen 
ändras efter en tid i fem av fallen. En bidragande orsak var 
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troligtvis den alltför otydliga planeringen både vad gäller 
korttidsmålen som det slutgiltiga målet Claezon & Larsson 
(1985, s 37): "Planeringen för barnet och de biologiska för
äldrarna definierades i termer som 
t ex 'bearbeta befintliga problem 1, 'bryta missbruk' eller 
'ge fasta gränser'. Vad detta faktiskt innebar, eller hur 
dessa mål skulle uppfyllas, angavs ej. I tre ärenden var 
långtidsmålet att barnet skulle återvända till de biologiska 
föräldrarna. Genom att inte klart definiera målet och hur 
man steg för steg tänker arbeta för att nå det förbinder sig 
social sekreterarna sällan till ett fortsatt aktivt och mål
medvetet arbete i dessa ärenden." Kravet på väldokumenterad 
planering kan bl a motiveras med den bristfälliga kontinui
teten av handläggare inom socialtjänsten. Ett gediget förar
bete får inte äventyras genom bristande doskumentation ; den 
risk detta kan medföra för barnet - och dess möjlighet till 
återförening med föräldrarna - är uppenbar. 

Utlösande faktorer vid beslutsfattandet 

Viktiga delar av beslutsprocessen har presenterats i före
gående avsnitt. Men något - en bestämd faktor - har sanno
likt vägt tungt för beslutet att omhänderta barnet eller den 
unge personen. Denna omständighet har jag sökt i aktmateria
let trots att min erfarenhet säger mig att jag endast kommer 
att finna "halva sanningen" i det dokumenterade materialet. 
(Återstoden får man leta efter i soci al sekreterarnas huvud.) 
För att den 'utlösande faktorn' inte skall förväxlas med 
'orsaken till beslutet' gör jag följande distinktion: den 
utlösande faktorn är den precisa punkt i processen - kanske 
där något speciellt inträffar - som gör att socialsekretera
ren tar ställning för ett omhändertagande. Orsaken till be-
slutet är, som föregående avsnitt visat, ofta en ansamling 
av ett antal företeelser eller missförhål landen som gemen
samt utgör en för stor påfrestning på föräldrar, skola osv. 
Dessa omständigheter beskrivs ofta som "bristande social an
passning", "missförhållanden i form av brottslig verksamhet, 
hög alkoholkonsumtion ..." eller liknanden som pågått under 
en längre tid. Min distinktion är en tolkning av aktmateria
lets text. Socialsekreteraren skriver inte "Det här är min
sann droppen som får bägaren att rinna över!" för att ange 
den utlösande faktorn, men ändå finns den implicit i texten. 

Sju av de tio omhändertagna barnen hade, vilket är vanligt 
förekommande, en förhistoria på socialkontoret. Familjerna 
hade varit aktuella i varierande tidsperioder antingen på 
grund av egna eller den unges problem. I fråga om de tre öv
riga ungdomarna hade skolan arbetat med dem och deras fa
miljer en tid innan de, "gav upp" och överlämnade fallet 
till socialkontoret. I ett av dessa fall hade även den barn
psykiatriska kliniken behandlat familjen, utan framgång. De 



124 

socialsekreterare som handlade dessa tre "akuta" ärenden, 
vilka omgående resulterade i tvångsomhändertaganden, ansåg 
det särskilt svårt att omhänderta den unge utan att tidigare 
prövat frivilliga eller förebyggande åtgärder. En av social
sekreterarna hävdade att hon kom alltför hastigt in i ett 
akut kaotiskt skede (utan att ha kännedom om familjen) och 
saknade dessutom tid för att sätta sig in i de aktuella för
hållandena och problemen. Omhändertagandet genomfördes på 
barnpsykiatriska klinikens förslag och socialsekreteraren 
noterar uppgivet "Jag hade inte någon röd tråd". Hon påpekar 
när hon intervjuas att hon minns dåligt (en kort tid efter 
omhändertagandet) beroende på att hon borttränger sådana här 
ärenden. De är för slitsamma att bära på och det är alltför 
många motstridiga känslor med i bilden. Det allra svåraste 
är att tro på beslutet, "det är ett himla ingrepp man gör, 
ibland glömmer man nästan bort det". Hon menar också att hon 
i regel är alltför osäker på sina egna värderingar. Dessutom 
upplevde hon en stor osäkerhet i 1änsrättsförhandlingarna, 
bl a beroende på tidpunkten för dessa. (För de ungdomar som 
skall placeras på kollektiv genomförs själva interventionen 
vid en viss tidpunkt på sommaren, vilket inte sällan medför 
att länsrättsförhandlingarna äger rum under semestertid. Al
ternativet till att själv, i likhet med ovanstående social
sekreterare, medverka vid förhandlingarna under semestern, 
är att låta en kollega överta ärendet vid dessa tillfällen). 
"Jag var ensam där - det gör jag aldrig om!" 

I de fall som framstår som presumtiva omhändertaganden redan 
när de aktualiseras på socialkontoret är det omöjligt för 
den handläggande socialsekreteraren att hinna ta ställning i 
samtliga viktiga frågor som omfattar beslutsunderlaget. När 
den 'utlösande faktorn1 pr esenteras utifrån, t ex av skola 
eller barnpsykiatri sk klinik, handlar socialsekreteraren en
ligt deras rekommendationer (ibland tom okritiskt eftersom 
dessa instanser har en långvarig kunskap om familjen som so
ci al sekreteraren inte vågar ifrågasätta). Inte förrän efter 
interventionen har hon tillfälle att bedöma informationen 
samt att väga omhändertagandets för- och nackdelar mot va
randra. Ett sätt att handskas med denna situation demonst
rerades av ovannämnda socialsekreterare - att borttränga 
den. 

Den faktor som utlöste beslutet att omhänderta småbarnet var 
tydlig, även för socialsekreteraren själv som länge arbetat 
med familjen. Barnets hemförhållanden hade länge ifrågasatts 
med anledning av föräldrarnas missbruk och följderna därav. 
I det längsta undveks ett omhändertagande, men när det stod 
klart, vid moderns sjukhusvistelse efter en allvarlig miss
handel, att hon använde tyngre narkotika än vad som tidigare 
framkommit - blev detta den utlösande faktorn beträffande 
val av åtgärd, dvs omhändertagande. Detta enligt social
sekreterarens egen analys. 
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I hälften av omhändertagandena - i fem fall - begärde för-
äldarna (fyra mödrar som var ensamföräldrar och två gifta 
föräldrar) hjälp för sin tonåriga dotter eller son. Ett par 
av mödrarna föreslog själv att deras ungdomar skulle pla
ceras utom hemmet. De övriga såg omhändertagandet som den 
enda möjliga vägen ut ur familjens dilemma. Självklart på
verkar dessa föräldrar socialsekreteraren i hennes val av 
åtgärd. När det dessutom visar sig finnas plats på kollektiv 
eller tonårshem ligger omhändertagandet mycket nära till 
hands. Jag är övertygad om att tillgången på pi aceringsre-
surser är en betydelsefull faktor då socialsekreteraren bör
jar tänka i termer av omhändertagande. Inte minst blev detta 
uppenbart då jag blev varse "rekryteringen" av ungdomar till 
ett kollektiv. Denna försiggick enligt följande. "Rekryte
ringsgruppen" bestod av representanter för familjehemsgrup
pen och distriktsgrupperna, dessa anmodade socialsekreterar
na att i maj månad göra en genomgång av sina "barnavårds
ärenden" för att söka efter någon ung person som kunde vara 
aktuell för placering på kollektiv. Dessa soci al sekreterare 
träffar senare rekryteringsgruppen samt personal från kol
lektivet och granskar "kandidaterna". Därefter utses "ordi
narie" ungdomar som skall placeras på kollektivet, via ett 
tvångsomhändertagande samt "reserver". Det åligger handläg
gande socialsekreterare att se till att beslut om omhänder
tagande fattas i socialnämnd och länsrätt senast i juni. 
Placeringen sker något senare på sommaren. 

Det råder minst sagt delade meningar om den här metodens 
lämplighet och ur social rätts!ig synpunkt är den självfallet 
mycket tveksam. Detta innebär inte, enligt min mening att 
kollektivet är en dålig resurs, men jag ser en "motivations-
grupp" som ett mycket lämpligare metodiskt alternativ än en 
"rekryteringsgrupp". 

Det som utlöste tvångsåtgärden var i ett fall en frivillig 
placering som inte fungerade då tonåringen ständigt rymde 
och fortsatte sin brottsliga verksamhet. Tvång ansågs som 
nödvändigt för att kunna styra och kontrollera den unge. 
Ändringen till tvångsomhändertagande grundades också på den 
pol ishandräckning man då kunde begära för att hämta den unge 
efter hans rymningar. 

Den utlösande faktorn kan i vissa fall vara ett stöd från 
den professionella omvärlden som förvandlar soci al sekretera
rens egen osäkerhet till en förvissning om att "nu måste nå
gonting hända". Konsultationer av familjehemsgruppen på so
cialkontoret från socialsekreterarnas sida hade ofta denna 
innebörd. Särskilt när det gäller ungdomar kan inverkan från 
"externa omständigheter" vara mycket tydlig, eller med Pack
man (1986, s 127) "The fact that it often occured in a pub
lic arena and was highly 'visible." Denna faktor framgår 
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emellertid inte explicit ur aktmaterialet (men däremot i in
tervjuerna) . 

Finns det urskiljbara likheter mellan de tio besluten om om
händertaganden eller finns det uppenbara skillnader mellan 
beslutsfattandet och dess grunder från fall till fall? I en 
vid mening kan de tio omhändertagandena kategoriseras i tre 
grupper: småbarnsgruppen, "rekryterade" tonåringar samt öv
riga tonåringar. Småbarnet kan betraktas som ett typfall för 
de barn som omhändertas på grund av föräldrarnas missbruk, 
vilket lett till deras bristande förmåga att ta hand om bar
net. I dessa fall har som regel soci al sekreteraren under en 
tid försökt undvika omhändertagandet genom olika åtgärder. I 
den allmänna debatten om tvångsomhändertaganden är det of
tast små barn som avses. 

Tonårsgrupperna består av de ungdomar som omhändertas på 
grund av missbruk (alkohol eller narkotika) eller begynnande 
sådant, inte sällan i kombination med annat t ex skolprob
lem, samt av tonåringar som begår upprepade brott eller 
våldshandlingår. Orsaken till beslut om omhändertagande 
skiljer egentligen inte gruppen "rekryterade" tonåringar 
från övriga omhändertagna tonåringar, det är i stället re
surserna och introduktionen till omhändertagandet som utgör 
gränsdragningen. De "rekryterade" tonåringarna är lika va
randra i det avseendet, att man sökt efter lämpliga elever 
till kollektivet och funnit dessa ungdomar. 

Likheterna består alltså i tonåringarnas icke önskvärda be
teende samt föräldrarnas bristande kontroll över dem. Man 
indikerar ett 'vårdbehov' för dessa ungdomar men definierar 
sällan detta 'behov' i varje enskilt fall. Skillnaderna be
står i huvudsak av att ungdomarna uppnått olika "stadier" i 
en karriär som man anser medför allvarlig fara; påtagliga 
skillnader finns också i de åtgärder som tidigare vidtagits 
för att stoppa en negativ utveckling. 

De väsentliga likheterna mellan tonårsfallen dominerar emel
lertid, vilket tyder på att det råder konsensus inom för
valtningen i fråga om ungdomsomhändertaganden. Hur represen
tativa är de för en större grupp "omhändertagna" ungdomar i 
landet? Det finns ingen kunskap redovisad som besvarar den 
frågan. 

Beslut som rör ungdomsfall 

Det finns ett undertema till den retorik som socialsekrete
rarna presterar i sitt utredningsmaterial och det är "vi kan 
egentligen mycket litet om ungdomar och vi känner dåligt 
deras situation." Detta omdöme avspeglas alltså inte tydligt 
i det skrivna materialet, men är desto lättare att komma åt 
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i intervjuerna med socialsekreterarna! 
Samtalen med socialsekreterarna när det gäller ungdomarna 
ger inledningsvis information om "hur svåra ungdomarna är 
att begripa sig på". I nästa led förtydligas denna svårighet 
och förklaras med hänvisning till den egna bristande kompe-
tensen:vi har svårt att förstå ungdomar inom socialtjänsten 
och med vår utbildning i botten. 
Ännu längre bort, ja kanske inte ens föreställd, är möjlig
heten att från socialkontorets sida arbeta så att man kan ge 
ungdomarna ett konkret och mänskligt stöd, att erbjuda dem 
vuxna identifikationsobjekt. Denna brist på professionell 
självkänsla motsvaras av, kanske delvis skapas av, ungdomar
nas förakt för socialsekreterarnas insatser. Detta förakt 
blev tydligt i intervjuerna med ungdomarna ungefär ett år 
efter själva omhändertagandet och placeringen på kollektiv 
eller tonårshem. 

Den skolning som dessa institutioner strävar efter, och vars 
främsta syfte är att förändra ungdomarnas inställning till 
droger och missbruk, bygger på avsikten att hos ungdomarna 
skapa en insikt om deras problem. Förändringsarbetets resul
tat är påtagligt i intervjuerna; ungdomarna underkänner ut
tryckligen sitt "tidigare liv", det som föregick samhälls-
vården. Detta underkännande inbegriper socialsekreterarnas 
insatser och de redovisar starkt kritiska värderingar av 
social sekreterarna och deras handläggning. När ungdomarna 
tidigare inte ansåg att de hade några problem och att so
cial sekreteraren därför felbedömde situationen - ger de nu 
en svidande kritik av social sekreterarens alltför släpphänta 
sätt att handskas med problemen! Ungdomarnas kritiska in
ställning speglar på ett påtagligt sätt den behandlingsideo
logi som kännetecknar institutionernas arbete - men denna 
reservation är i sammanhanget inte särskilt relevant. 
Poängen är ju att socialsekreterarna vare sig under hand
läggningen eller efter omhändertagandet kan räkna med ett 
positivt erkännande från klienternas - ungdomarnas - sida. 

Det är tre nyckelord som är centrala i ungdomarnas kritiska 
utsagor. För det första menar de att kontakten med social
sekreteraren var fullständigt - och ömsesidigt - kravlös, 
för det andra betecknar de social sekreterarnas arbete som 
ritual iserat, och i avsaknad av varje genuint engagemang. 

Den mest genuina kritiska reaktionen från ungdomarnas sida 
riktas mot socialsekreterarnas och hela vuxensamhällets 1 ik-
giltighet och oförmåga att reagera. Ungdomarnas egna känslo
mässiga gensvar kännetecknas av lika delar likgiltighet och 
besvi kelse. 
Soci al sekreterarna representerar sannolikt 'samhället1 f ör 
dessa ungdomar, som befinner sig mitt uppe i sin identitets
bildning. Ungdomarnas besvikelse är därför dubbel; dels över 
föräldrarna, de närstående identitetsobjekten och dels över 
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samhällets sätt att bemöta dem och deras behov. Och det sätt 
man blir bemött på är av stor betydelse för i dentitetsut-
veckli ngen! 
Det psykosociala moratorium som ungdomarna söker och behöver 
för sin identitetsutveckling möts med skepsis och tvångsåt
gärder av samhället i stället för med engagerat tillrättavi
sande. Ungdomarna förmedlar intrycket av att de, i stället 
för engagemang och hjälp, möts av en identitetsförvirrande 
kontakt med de samhälleliga representanterna - socialsekre
terarna. Not varandra står budskapen; den omhändertagne unge 
individens:"Lär känna ungdomarna!" och social sekreterarnas: 
"Det gick inte att komma nära honom". Men, och detta är en 
viktig lärdom, socialsekreterarnas bedömning av ungdomarnas 
problem får godkänt av samma ungdomar i ett längre perspek
tiv. Trots ett undermåligt stödarbete, uppskattar man såle
des reaktionen när den äntligen visar sig. Eller är detta en 
efterkonstruktion baserad på de tvångsmässiga förändrings
villkor som föreligger vid tiden för intervjuerna? 

Ungdomarna vill ha ett intensivare samarbete mellan social
kontoret och skolan. I skolan syns problemen tidigt, som 
skolk och andra skolsvårigheter, men detta observerar inte 
social sekreterarna. Ungdomarna vill också att föräldrarna 
skall kontaktas och engageras, i detta sammanhang använder 
ungdomarna tom uttryck som "hårdare kontroll". Ett tidigt 
samarbete, en uppslutning av de vuxna, skulle enligt dessa 
ungdomar förhindra många omhändertaganden. Ungdomarna har 
här en förbluffande exakt uppfattning om den faktiska från
varon av ett konstruktivt samarbete mellan socialkontoret 
och skolan. 

Ingen av ungdomarna ansåg att stödåtgärder eller förebyg
gande åtgärder hade vidtagits. De hävdade att inga särskilda 
åtgärder eller arrangemang hade vidtagits för att undvika 
ett omhändertagande. Detta stämmer inte med socialsekrete
rarnas uppfattning, enligt dem har sådana stödåtgärder så 
gott som alltid företagits. Men meningsmotsättningen har en 
enkel förklaring, enligt socialsekreterarna är kontakten med 
socialkontoret i sig en stödjande åtgärd, ett "stöd" som 
ungdomarna upplever i huvudsak som meningslöst. 

Det finns två psykologiska teman som ingår i 'omhändertagan
debeslutet 1 o ch som svårligen låter sig förenas. Det första 
är "den här situationen är oacceptabel för barnet" - när 
detta tema är bes!utsgrundande ger det legitimitet åt den 
sociala interventionen. Men därefter konstitueras en psyko
logisk kontext som karakteriseras av ditt svar på frågan kan 
inte ges - ens tillnärmelsevis - men trots detta är det just 
ett sådant svar som är det enda som skulle ge beslutet/hand
läggningen ett konfirmativt genmäle - "jag gjorde rätt". 
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Att fatta beslut är inte bara att vara intentionen aktör i 
en process - det är också att vara underkastad beslutspro
cessens materiella, alltså faktiska, restriktioner. Olika 
beslutsfattare har olika mängd av fri hetsgrader, men jag 
gissar att socialsekreteraren är ett slags beslutsfattare 
som är starkt kringskuren. 
En restriktion är att fatta beslut på andras vägnar, när 
andra säger "nu har jag fått nog". Denna restriktion präglar 
socialsekreterarens utredningsarbete men också hennes kon
takt med klienten - också när denna kontakt är långvarig och 
djupgående. En andra materiell restriktion är den som kort
spelaren med den dåliga given upplever. Socialsekreterarens 
dåliga giv är frånvaron av förebyggande alternativ och - den 
relativa - bristen på bra åtgärdsalternativ. Det är denna 
brist som gör att socialsekreteraren kommer i underläge och 
upplevs som inkompetent och vanmäktig av ungdomarna, och det 
är denna materiella restriktion som socialsekreteraren om
tolkar som eget ti 11 kortakommande. 
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Kapitel 9 

BESLUTSFATTANDETS ÅNGEST 

Ångestens innebörd för beslutsfattandet 

Man kan naturligtvis inte karakter i sera soci al sekreterarens 
beslutssituation utan att också beskriva den 'ångest' som 
föregår och åtföljer hennes beslut. 'Ångest' är ett stort 
ord - det finns nästan ingen återvändo från det - och det 
vore kanske mer adekvat att skriva 'oro' eller 'ängslan' men 
jag skulle då hamna alldeles vid sidan av mina teoretiska 
referenser. 

Ångesten utmärks av att inte vara distinkt; den förknippas 
inte med ett speciellt objekt eller med en given situation -
även om en given situationsbestämd omständighet kan utlösa 
ångesten - och det är just det obestämbara som ingår i be
stämningen av ångesten. Ångesten är en intensiv och förla
mande känsla som "svämmar över" den handlande personen och 
som därför i sin upplevelsetotal i tet präglar en hel kontext. 
I en mening kan man därför föreställa sig att denna känslo
upplevelse inte förändrar strukturen hos det beslutsfattan
de, som jag tidigare karakteriserat i mina beslutsmodeller -
men att ångesten ger de emotionella förtecknen till de kog-
nitiva strukturer jag skisserat. Men detta stämmer inte! 
Till karaktären av ångesten hör nämligen att den konstitue
rar personens försvar och dessa försvar innebär också en 
kognitiv omstrukturering. 
Såvitt jag känner till det finns det inte något lyckat exem
pel på en model 1 beskrivning av beslutsfattande där man före
nar de kognitiva aspekterna - model 1 aspekterna - med en 
skissering av ångestens model 1rekonstruktiva aspekter. 
Alltså i klartext: hur beslutsfattarens upplevda ångest på
verkar hennes handlande. 

Även i min text måste jag avstå från sådana försök: till re
dovisningen av "kognitiva beslutsmodeller" i kapitel 7 fogar 
jag i detta kapitel ett resonemang om ångestens innebörd för 
beslutfattandet. Det finns emellertid felande länkar när det 
gäller att binda samman dessa båda perspektiv och det är 
sannolikt att den mest spännande utvecklingen av den psyko
logiska beslutsteorin kommer att ägnas detta område. 

En bra utgångspunkt när man skall förstå människans/besluts
fattarens ångest är att förstå att det existerar två skilda 
slags ångest - skillnaden hänför sig i allt väsentligt till 
ångestens uppkomstbetingelser. Jag är däremot mer osäker på 
om dessa olika slags ångest har upplevelsemässiga särskill
nader eller om "ångest 1" påverkar beslutsfattandet på ett 
annat sätt än "ångest 2". Låt mig förklara! 
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Den första uttydningen av ångestbegreppet hör närmast samman 
med ångesten inför framtiden - den framtid som är en följd 
av mitt handlande och mitt val. Framtiden är osäker och osä
kerheten blir, om den samtidigt är förenlig med ett negativt 
scenario, ångestpräglad. 
Ångesten av det andra slaget hör samman med individens livs
historia. Det som upplevs i nuet associeras - medvetet eller 
omedvetet - med tidigare upplevelser av traumatisk karaktär. 
Nuet hotar att upprepa traumat. 

Det är enkelt att ange vilka "stora" referenser som är lämp
liga att knyta an till de respektive ångestperspektiven. I 
det första fallet är det Sartre (1977) som är portalfigur 
och i det andra Freud (1979). Men med dessa hänvisningar 
blir man samtidigt ett offer för det överväldigande: att 
förstå den existentiella ångesten som Sartre skriver om är 
ett svårrealiserat projekt i sig. När det gäller den psyko-
dynamiska ångestförståelsen ligger svårigheten på ett annor
lunda plan, Freuds tänkande är så genomlyst att det knappast 
längre erbjuder några stora svårigheter. Däremot är det så, 
att det perspektiv som är Freuds på ett otillräckligt sätt 
skapar förståelse för "den traumatiska ångesten". Freud tol
kar inte människans reaktioner på och utsatthet för separa
tionen och det är sannolikt att det är aktualiserad separa
tionsångest som är det mest genuina inslaget i socialsekre
terarens känslomässiga utsatthet när det gäller handlägg
ningen av barns omhändertagande. 

Ångest av "olika slag" har alltså olika genes. Är ångesten 
också känslomässigt olika till sin upplevelsekaraktär och -
framför allt - försvarar man sig på olika sätt mot olika 
slags ångest? Även i detta sammanhang blir mitt svar provi
soriskt: jag föreställer mig emellertid att den ångest som 
har att göra med framtiden och framtida konsekvenser aktua
liserar försvar som är variationer på temat 'undvikande' me
dan den traumatiska (separations)ångesten hålls i schack via 
olika typer av 'bortträngningsreaktioner1. Två skilda slag 
av ångest och två prototyper av försvar - detta är min pro
visoriska tankefigur. 

Ångesten inte bara kännetecknar människan i varat , ångesten 
är det som konstituerar människan som människa. Utan ångest 
ingen mänsklig autencitet. 

Den danske filosofen Sören Kierkegaards ångestdefinition ba
seras på en kristen kunskapsteoretisk syn om människans fri
het, ensamhet och skuld och därmed hennes ansvar för sin 
egen existens och sina handlingar. Människan har ett medve
tande - en ande - och upplever därigenom sin ångest. 

I Begreppet ångest ( 1932 ) säger Kierkegaard "Begreppet 
ångest ser man nästan aldrig behandlat i psykologin; jag 
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måste därför fästa uppmärksamheten på att det är något helt 
skilt från fruktan och liknande begrepp, som hänför sig till 
något bestämt, medan ångest är frihetens verklighet som 
möjlighet till det möjliga." Ångesten är alltså med Kierke
gaard en objektlös ångest som bottnar i något obestämbart 
som inte alltid står under viljans kontroll, medan fruktan 
är fruktan inför något bestämt - att kämpa mot. 

'Existensen föregår essensen1 ä r en tes som Jean-Paul Sartre 
diskuterar i Existentialismen är en humanism (1 964) (Det 
angivna verket är en populär och mycket förkortad version av 
Sartres stora arbete L'Etre et L'Neant (1943 se 1977)och som 
innebär att människan existerar från första början allena 
som projekt och definierar sig via sina handlingar. Männis
kan har alltså ett totalt ansvar för sina handlingar och för 
vem hon är, eller med Sartre (1964, sl5) "människan är 
ingenting annat än vad hon gör sig till." Vilket också är 
skälet till ångesten. Enligt Sartre är människan övergiven 
och dömd till frihet, det är detta hennes totala ansvar för 
sin existens som ger upphov till ångest. Men människan bär 
inte endast ansvar för sig själv utan även för andra männis
kor. När vi väljer oss själva, väljer vi också alla männis
kor. Sartre uttrycker det (op. cit. sl4) "I själva verket är 
det inte en enda av våra handlingar som inte, på samma gång 
som den skapar den människa vi vill vara också skapar en 
bild av människan sådan som vi anser att hon bör vara." När 
vi inte orkar bära det totala ansvaret finns det, enligt 
S a r t r e ,  e n  r i s k  a t t  v i  h e m f a l l e r  å t  " m a u v a i s e  f o i " ,  d v s  
självbedrägeri och i stället skjuter upp tidpunkten för be
slut. Men "ångesten synes även där man försöker dölja den." 
(op.cit. s 16) 

Vad jag hela tiden vill framsuggerera är socialsekreterarens 
"ansvarsångest". Hon är själv det viktigaste redskapet i 
sitt arbete och betraktar därför sina misslyckanden inte 
bara som en brist i den professionella kompetensen utan även 
som en brist i sin personlighet. Socialsekreteraren löper 
alltid risk att identifiera sig med klienterna, hon är_ det 
sociala arbetet och därför upplever hon sitt ansvar och sina 
misslyckanden desto djupare. En upplevelse som socialsekre
terarna delar med många andra yrkesgrupper inom behandlings
området. 

Beslutsångest - dess innehåll och försvar 

Ångesten inför ett beslut kan ses som ångest med ett diffust 
objekt, man pendlar mellan fruktan, oro och ångest. Kierke
gaard (1982) beskriver den objektlösa ångesten som ett ut
tryck för spänningen mellan frihet och tvång - människans 
frihet innebär möjligheten till både goda och onda gär
ningar. Den ångest för beslutet som diskuteras här, har 
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sannolikt i hög grad sitt ursprung i de konsekvenser för 
barn och föräldrar, som följer på beslutet. Det som är en 
'god gärning1 f ör den ena parten är ibland en 'ond' för den 
andra. Man kan säga att socialsekreteraren har en nyckelroll 
som, bildligt talat "dörrvakt till samhällsvården", vilket 
medför att en oreflekterad grundinställning i fråga om ar
betsuppgiften åstadkommer en ångestackumulering. 

Skillnaden mellan den egna värdegrunden och samhällets ideo
logi kan också försvåra beslutsfattandet och vara ångestak-
tualiserande. Packman (1975) beskriver hur socialsekretera
ren uppfattar sig som fånge i det socialt administrativa och 
rättsliga systemet, vilket medför vanmakt och ångest inför 
det ofrånkomliga beslutet. Ångesten kan förstås också uppstå 
ur den välbekanta situationen då en nödvändig eller relevant 
pi aceringsresurs saknas, dvs när soci al sekreteraren upple
ver att samhället begär att hon skall utföra vissa arbets
uppgifter men samtidigt nekar henne adekvata resurser för 
detta. Andra ångestsskapande faktorer är, enligt Maluccio & 
Sinanoglu (1981) frånvaron av en klar ram för beslutsfat
tandet, socialsekreterarens begränsade yrkeskunskap i prob
lemlösning, vaga lagar och obestämda statuter om vad som 
egentligen menas med "barnets bästa". 
Tveksamhet inför beslutsmotivet (att föreslå omhändertagan
det) utgör kanske den viktigaste aspekten av beslutsånges
ten. Det krävs speciell kunskap för att tolka det man ser 
och upplever, därefter kan man i bästa fall säga att skälet 
för att handla x var y. Motivet kan med andra ord betraktas 
som en adekvat grund för ifrågavarande handling. Alla 'om' 
som trängs med oklara orsakssamband 'inombords' och med möj
ligheter till försvar i form av förnekande eller undvikande, 
är en rik grogrund för ångesten. Men varken ambition eller 
handlingskraft garanterar ett önskat utfall eftersom det är 
människor man arbetar med. Att sätta upp explicita mål i so
cialsekreterarens paradoxala beslutssituation kan också vara 
ångestsskapande eftersom det ökar ansvaret. Om man klart ut
talar vad man försöker åstadkomma urskiljs framgången men 
också misslyckandena desto tydligare. 

Ångesten kanske til syvende och sist handlar om beslutet som 
'språnget ut i det okända 1, en möjlig lösning är därför, 
trots allt, att låta handlingen föregås av en medveten, nog
grann och väl genomtänkt planering, eller med Swedner (1985, 
s 11) "Att bli flygg för socialt arbete handlar om att för
bereda sig väl." 
Lika lite som vi kan fly från den ångest som är ett existen
tiellt villkor, lika lite kan vi fly från ångesten i en 
'omöjlig' arbetsuppgift. Därför är det av betydelse att lära 
sig känna grunderna och orsakerna för den ångest som upplevs 
i en svår arbetsuppgift. I annat fall löper socialsekretera
ren risken att bli en modern Sisyfos som ständigt rullar 
stenarna uppför berget Socialt arbete. 
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Ett visst mått av ångest kan verka som drivkraft, dvs ut
vecklande för en persons förmåga att handla. Men den som ut
sätts för alltför mycket psykisk belastning utarbetar ofta 
försvar mot ångesten, t ex undvikande eller förnekande. 
Sådana försvar kan leda till passiva förhållningssätt till 
arbetet och dess nödvändiga beslut. Ett sådant är, om än 
inte alltid medvetet, ändå ett val av handling som inte säl
lan är destruktivt för aktören själv. Genom ett 'stilla
stående' - att inte handla - förnekar man möjligheten till 
förändring. 
Börjeson (1981) beskriver denna falska utväg ur ett dilemma, 
dvs undvikandet, som en ångestreducerande åtgärd. Att det
ta särskilt skulle vara den oerfarnes (socialsekreterarens) 
försvar är emellertid ett felaktigt antagande, vilket Börje
son (op.cit. s 5) förklarar "Ju mer erfarenhet jag får av 
vissa typer av problem desto mindre blir jag benägen att 
registrera verklighetens mångtydighet och komplikationer." 
Citatet implicerar ett skrämmande perspektiv, som tillspet
sat kan uttryckas så att ju mer kunskap om det speciella 
problemet jag får, desto skickligare blir jag att undvika 
ett aktivt handlande. 

Min tolkning av socialsekreterarnas "emotionella besluts
fält" baseras på intervjuer med dem och på mängden av dag
liga observationer av deras arbetssituation. Jag har inte 
genomfört denna datainsamling via djupintervjuer, men det 
är ändå ett mycket påtagligt intryck att även det vardagliga 
samtalet och den vardagliga arbetssituationen struktureras 
enligt principen "försvar mot ångest". 

En form av ett "kollektivt försvar" är alla de ritualer man 
utvecklar för att legitimera flykten från klientarbetet. Det 
kan bestå i deltagande i studiedagar, utan relevans för det 
egna arbetet, i möten av olika slag där det inte krävs någon 
aktivitet, förutom lyssnandet, från de enskilda deltagarna. 
I den mån "ritualerna" inte har någon direkt inverkan på 
klientarbetet är deras syfte just försvar: ett psykologiskt 
moratorium, ett dröjsmål som rättfärdigar uppskjutandet av 
påfrestande och känslomässigt svåra beslut. 

Moxnes (1981) hävdar att ångesten är störst hos de personer 
som befinner sig längst ner i statushierarkin om dessa indi
vider också har ett stort mått av ansvar. Det utomordentligt 
remarkabla förhållandet i socialförvaltningens organisato
riska konstruktion är just att befattningshavarna längst ner 
i hierarkin bär det största mänskliga ansvaret, socialsekre
terarna - systemets ansvarsbärare. Att befinna sig långt 
nere i hierarkin och samtidigt tvingas fatta beslut av stor 
dignitet - att vara maktlös och samtidigt ha makt - framkal
lar stress som leder till ångest som i sin tur leder till 
försvar som ibland kan resultera i valet att 'icke-handla 
(passivitet). Dessa fyra element är inte samtidiga, men de 
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innehåller spår av varandra genom minnena av tidigare erfa
renheter. Dessa element - försvarets uppkomst och möjliga 
verkan - existerar alltså både i relation till varandra och 
såsom succesivt assimilerade inom varandra. Det tycks vara i 
detta "ständigt roterande ekorrhjul" som socialsekreteraren 
befinner sig när hon beskriver sin vanmakt. För att inte 
denna krets skall bli det sociala arbetets olyckliga perpe
tuimi mobile, krävs åtgärder, som kan eliminera delar av 
ångesten och försvaret, till förmåm för ett medvetet socialt 
arbete. Socialsekreterarnas rop på handledning är just krav 
på en sådan åtgärd. 

Separationsångest - dess innehåll och försvar 

I litteraturen betyder 'separation' två skilda saker. Å ena 
sidan kan separationsfenomenet vara en traumatisk upplevelse 
som inträffar i individens liv - i första hand beskrivs se
parationen under barndomen som en ödesdiger livshändelse. 
Separationsångest utifrån detta begreppsperspektiv är en ak-
tualisering av den ursprungliga primära separationen, med 
all dess obearbetade smärta. 
Den andra innebörden av separationsbegreppet härleds av Mah-
lers (1984) teoretiska arbete där hon beskriver individens 
psykiska utveckling som en separations-individuationspro-
cess. För att bli människa - för att födas som en psykisk 
varelse - måste individen/barnet genomgå olika faser av se
paration från det älskade primärobjektet. Denna process är 
en psykisk balansakt och den kan resultera i ödesdigra fel
steg utan att barnet i en mer påtaglig mening behöver byta 
vistelsmiljö (t ex genom placering i familjehem) eller dy
likt. Separationen kan inrymmas i den fortsatt intakta rela
ti onen. 

Enligt de båda perspektiven kan separationen vara ett obear
betat tema i människans liv - det är emellertid här fråga om 
teoretiska frågor som långt ifrån är "lösta" och vår före
ställning om de olika konsekvenserna - utifrån olika separa
tionsupplevelser - måste därför bli mycket provisoriska. Mot 
varje genomgripande separationsupplevelse i individens livs
historia står emellertid ett på särskilt sätt konstruerat 
försvar: ett försvar som provoceras varje gång individen 
senare i livet möter situationer som väcker hennes livs-
mi nne. 

Socialsekreterarens handläggning av svåra barnavårdsärenden 
innebär en sådan aktualisering; här tillkommer emellertid en 
mycket intressant och samtidigt svårfångad omständighet. Då 
man möter det övergivna eller försummade barnet kan man di
rekt identifiera sig med barnet i dess situation eller man 
kan identifiera sig med den förälder som överger eller för
summar, beroende på att denna identifikation bevarar och be
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fäster det egna försvarssystemet och naturligtvis - för att 
fortsätta denna ringdans av komplikationer - kan en och sam
ma person/handläggare reagera på olika sätt då hon handläg
ger olika ärenden. Te xten borde vara tillfyllest för att 
illustrera hur svårt det är att generalisera utifrån de teo
retiska ansatser som utvecklats utifrån begreppet - och fe
nomenet - separationsångest. Samtidigt kan man inte undvika 
att föra diskusssionen eftersom den ligger i själva hjärt
punkten av det svåra arbetet med barnavårdsärenden. 

Lagerberg (1979) har berört detta problem i termer av "omed
veten föräldraidentifikation" och "missriktad barnidentifi -
kation". Den första grundar sig på att soci al sekreterarna 
ofta är jämnåriga med föräldrarna och kan förstå hur det 
kunnat gå illa för dem. Och när man förstår vill man helst 
undvika att skada personen i fråga. Man hoppas att saker och 
ting skall bli bättre. Barnidentifikationen ser Lagerberg 
som ett sätt att "rädda" barnet från dess föräldrar (op.cit. 
s 212) "Den kan få till följd att man gör omotiverade omhän
dertaganden på grund av ett omedvetet behov att straffa för-
sumliga föräldrar. Behovet att 'straffa' föräldrar och 
'rädda' barn förvandlas till ett falskt rättspatos." 

Social sekreterarens 'ångest' med en startpunkt i en identi
fikation med klienten begränsas inte till de fenomen som 
hänger samman med separationshändelser. Klienten är en män
niska som via sin desperata livssituation uttrycker ett 
spektrum av känslor, även de mest förbjudna, fientlighet, 
hat eller hämndlystnad. 
Även dessa affekter berör social sekreteraren, men sådana 
känslor är både personligt och professionellt otillåtna. 
Risken är naturligtvis att socialsekreteraren inte bara för
nekar dem hos sig själv utan att hon via 'projektiv identi
fikation' förstärker bilden av klientens negativa livsin
ställning. Den onda cirkeln sluts och klyftan mellan män
niska och människa fördjupas. Klienten blir den farliga opå
litliga och aggressiva personen som vill andra människor 
illa - och denna bild växer fram inom soci al sekreteraren som 
själv "vi 11 så väl". 

Kadushin (1980, s 689) beskriver den amerikanska socialsek
reterarens situation när stressen ökar i takt med olika krav 
"...with the increasingly explicit claims of 'rights' being 
made by the participants in many child welfare situations: 
rights of children, rights of biological parents,rights of 
foster parents, rights of adoptees and adopters, rights of 
the community, and so on. Each of these pulls the worker in 
a different direction. Taking necessary action without se
riously violating the "rights" of any of the parties to the 
transaction becomes more and more difficult, if not impos
sible. The worker has to cope with accusations of injustice 
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from some group in most of the significant decisions that he 
must make." 

Kadushin(op.cit.) pekar också på det beslutsproblem som ror 
bedömningen av olika barn och deras behov; att välja och 
koncentrera arbetet på ett barn och därmed lämna ett annat 
åt sitt öde, innebär en inre konflikt hos socialsekretera
ren. Barnavårdsklient mot barnavårdsklient - vems behov är 
störst - i vilket avseende? Denna fråga har definitivt inte 
ett självklart svar. 

Separationsångesten hos socialsekreterarna uppstår alltså 
efter en identifikation med barnet eller föräldern. Det som 
drabbar social sekreterarna utlöser olika slags försvarsbe
teenden, som dock alla har en defensiv gemensam faktor. För 
att markera, inför klienten och sig själv, att man faktiskt 
"gör något åt ärendet", frestas man ta till ett skyddsbe
teende. En kortsiktig lösning som enligt Börjeson (1981, s 
7) kan få allvarliga konsekvenser "Jag tror att det pris so
cialarbetaren får betala för ångestbefrielse på kort sikt är" 
den psykiska nedslitningen i ett längre perspektiv..." 

De, via identifikationen, upplevda problemen och den ångest 
dessa väcker, måste hållas i schack och därför förenklar man 
problemen och vägrar att acceptera dess komplexitet och kon
sekvenser. Det här beteendet är också ett sätt att skjuta 
problemen (klientens men kanske även de egna) framför sig, 
deras genuint provocerande natur är alltför svårburen för 
att man (via den egna identifikationen) skall orka se - och 
känna in - den. Problemen måste därför, i syfte att vara 
acceptabla, förenklas. Att på detta sätt förenkla arbetsupp
giftens innersta väsen, resulterar ofelbart i en synnerligen 
ytlig problemlösning. Men den egna obearbetade smärtan, 
barndomens trauma, kan bibehållas utan nya störningar med 
denna "överlevnadsstrategi". 

Det är alltså genom en projektiv identifikation - att känna 
på samma sätt som, och med, klienten - som socialsekretera
ren riskerar att bli för djupt emotionellt berörd. Och det 
är för att "spara sig själv" som hon förenklar situationen. 
Men det är en form av försvar som är bedrägligt eftersom 
"att spara sig själv" innebär att samtidigt "matta ut sig 
själv", inte minst genom den mängd psykisk energi som krävs 
för försvaret. Dessutom finns det oundvikliga inslag i mötet 
mellan socialsekretere och klient då den projektiva matrisen 
redan är konstruerad i och med att klienten är klient. 'Det 
är klientens fel att han har problem'. 

Soci al sekreterarnas tidigare erfarenheter av liknande fall 
är starkt ångestackumulerat och för att hindra det upplevda 
- tidigare erfarenheter och det närvarande hotet om upprep
ning av dessa - nödgas de undvika varje faktisk konfronta
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tion med detta "hot". Hotet mot individens psykiska utveck
ling, den primära process som 'gör oss till den vi är 1. Oav
sett självuppfattning är separationsfrågor när det gäller 
klienter också en påminnelse - en rasande alarmklocka- om de 
tidiga livsminnen, som till varje pris måste undvikas. 
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Kapitel 10 

BESLUTEN I ÄNNU EN TEORETISK BELYSNING 

Mål-medel och Subsumtion 

I kapitel 7, 8 och 9 har jag diskuterat beslutsfattandet och 
sökt levandegöra de aspekter av beslutsteoretiska resonemang 
som, enligt min mening, har relevans för de 'beslut' social
sekreterarna står inför i samband med arbetet med svåra bar
navårdsärenden . Om denna översättning från beslutsteorins 
abstraktioner till social sekreterarnas verklighet har 
lyckats är naturligtvis svårt för mig att yttra mig om. De 
forskare som arbetar med beslutsteoretiska frågeställningar 
svarar troligtvis att jag arbetat med otillåtna förenk
lingar. Mitt gensvar i denna tänkta dialog är emellertid; 
"Hur skulle en beslutsteoretiker analysera en beslutssitua
tion av det slag som socialsekreteraren befinner sig i?" 
Denna motfråga är inte retorisk. Tvärtom skulle det vara av 
mycket stort intresse om de som befinner sig vid forsknings
fronten själv testade sina resonemang mot den komplicerade 
verkligheten. En märklig blotta är ju - för att fortsätta 
mitt tänkta genmäle - att beslutssituationen sällan analy
seras utifrån juridiska beslut, fastän "det juridiska be
slutet" just är prototypen för en typ av beslut där "den 
mänskliga faktorn" - domaren - spelar en stor och avgörande 
roi 1. 

En upplevelsedimension som emellertid är ytterligt svår att 
undersöka empiriskt är den 'ångest' som beslutsprocessen, 
vid tvångsseparationer av barn och föräldrar, inkluderar. 
Det är min övertygelse, efter samvaron med socialsekreterar
na i deras professionella verksamhet, att denna ångest är 
ett ständigt hot som emellertid uppträder i olika skepnader 
(se kapitel 9). Därför tror jag att det är viktigt vid alla 
diskussioner om beslut om omhändertaganden, att hålla ånges
tens icke oviktiga roll i minnet - som komplement till de 
mer pragmatiska beslutsproblemen. Framstäl1 ningen i detta 
kapitel är av vikt som bakgrund till slutkapitlets diskus
sion. Det är en markering av skillnader mellan två olika be
slutsmodeller som vilar på olika grunder. Vilken av dem man 
väljer att tillämpa får stor betydelse för det sociala arbe
tet och inte minst för socialsekreterarens uppgift och an
svar. Men den diskussionen återkommer jag till i nästa kapi
tel . 

Det första ledet i mitt resonemang är följande: när det gäl
ler beslut där subjektet/människan är beslutsfattare är det 
möjligt, för att inte säga nödvändigt, att särskilja två ty
per av beslut - jag benämner dem mål-medelbeslut å den ena 
sidan och subsumtionsbeslut å den andra sidan. Det andra le
det av mitt argument är att den beslutsteoretiska diskussio
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nen nästan exklusivt diskuterar beslut av den första typen, 
alltså mål-medelbeslutet. Det tredje argumentet är att det, 
enligt min mening, är det andra slaget av beslut som präglar 
- eller bör prägla - social sekreterarens handläggning av 
svåra barnavårdsärenden. Jag skisserar alltså ett dubbelt 
dilemma; å ena sidan mellan den teori som dominerar när det 
gäller att förstå det psykologiska beslutet och praktiken å 
den andra sidan. Dilemmats andra aspekt är en klyfta inom 
praktiken; socialsekreterarna befinner sig i en besluts
situation som de förstår på ett felaktigt sätt. Därmed kan 
"beslutspraktiken" inte utvecklas, erfarenheter man gör i 
jobbet fel kodas och bygger inte upp någon förståelse av den 
verklighet man arbetar med. 

I mitt avslutande kapitel skall jag underbygga och tydlig
göra detta kritiska resonemang, och försöka dra de normativa 
konsekvenserna av det genom att skissera en modell för so
cialsekreterarnas beslut i svåra barnavårdsfall. I detta ka
pitel lägger jag alltså grunden för den diskussionen genom 
att redovisa vad jag menar med mål-medelbeslut respektive 
subsumtionsbeslut. 

Ett mål-medelsbeslut eller ändamålsbeslut innebär att det är 
"riktat mot" ett visst mål via i förväg definierade medel. 
En socialsekreterare som arbetar enligt detta sätt koncent
rerar sitt arbete på en framtida uppfyllelse av målet. I 
denna process är hon naturligtvis förvissad om att de förut
sägbara konsekvenserna av beslutet är få eller högst osäkra, 
eftersom de bygger på människors handlande i krissituatio
ner. Trots detta upplevs ändamålskravet som avgörande. Det 
primära i 'mål-medel-model 1 en 1 ä r arbetet kring målets ope
rationella definition, dvs speci fi ceringen av målet genom 
hänvisning till de medel som skall användas för att uppnå 
detsamma. Beslutsunderlagen som beskrivits i kapitel 8 be
traktades som alltför vaga; eftersom man med övergripande 
målbegrepp som "barnets bästa" har övergivit operational i-
seringen och - faktiskt - undvikit att klargöra interven
tionens huvudsakliga syfte och vägen som leder dit. Endast 
genom att definiera målen operationellt kan man i bästa fall 
övertyga barn och föräldrar om omhändertagandets "goda ända
mål". 

Subsumtionsmodel1 en är i flera avseenden antagonistisk till 
ändamålsbeslutet. Subsumtion är av "juridisk" karaktär och 
bygger därmed också på ett annat synsätt och en annan be
greppsvärld. Lagstiftningen blir vägledande för arbetet en
ligt denna modell. Syftet är att rätt subsumera, dvs att 
placera rätt företeelse på rätt plats. Detta kan innebära 
att man inbegriper en individs beteende under ett visst lag
rum. 
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I en artikel redogör Eckhoff och Dahl Jacobsen (1973) för 
mål-medel modeller och subsummeringsmodel1 er. De senare 
kännetecknas av följande tillvägagångssätt. "När besluts
fattaren konfronteras med en situation S måste han undersöka 
om S har kännetecknen a, b, och c. Om den har det måste han 
dra slutsatsen X, om den inte har det måste slutsatsen bli 
icke-X." Vi igenkänner den här situationen från såväl per
sonliga som yrkesmässiga avgöranden. När det gäller social
sekreteraren som handlägger fall inom den tunga barnavården 
är Subsumtion vanligt förekommande. Efter att t ex ha klas
sificerat ett problem som "föräldrarnas oförmåga att ta hand 
om barnet" eller "den unges beteende måste, för hans egen 
skull, brytas" kan hon dra slutsatsen - med hänvisning till 
de juridiska kategorier som anvisar följderna - omhänderta
gandet. Med andra ord inordnar hon sin värdering av föräld
rar och/eller barn, under det lagrum som ger henne rätt att 
intervenera i saken. På det viset är målet, teoretiskt sett, 
inkluderat i reglerna och det uppnås när reglerna följs. 
Medan beslutets möjligheter att uppnå målet (ändamålet) är 
centralt i mål-medel modellen är detta snarare irrelevant i 
subsumtionsmodel len. 

För att besluta enligt mål-medelmodel1 en är beslutsfattarens 
tidsorientering relaterad till framtida händelser. Målet är 
placerat framåt i tiden och de nödvändiga medlen skall väl
jas direkt för att uppnå det planerade målet. I subsumtions-
modellen är beslutsfattaren i stället orienterad mot händel
ser i nutid eller i förfluten tid, vilka skall subsumeras i 
givna kategorier. Vid subsumtionsbeslutet intresserar man 
sig endast för logiska konsekvenser av beslutet - inte 
framtida konsekvenser av beslutet. 

Vad är det då för "inre förhållanden" som präglar de olika 
beslutsinriktningarna? För att uppnå det goda ändamål som är 
mål-medelmodel1 ens syfte, använder man sig av sannolikhets-
förhållanden (se kapitel 7). Man beräknar alltså (t ex via 
tidigare erfarenheter) vilka resultat som sannolikt följer 
på olika val och väljer det som i flest avseenden är mest 
attraktivt. Det är dessa (önskvärda) konsekvenser som följer 
av beslutet som måste betraktas som det egentliga motivet 
för att överhuvudtaget handla. Subsumtionsmodellen domineras 
i stället av normativa förhållanden. Bedömningen av det ak
tuella problemet (klienten) sker i relation till den norm 
som beslutsfattaren tillämpar (oavsett dess officiella sta
tus). Det är också de normativa grunderna som är motiv för 
handlingen. Dessa uttrycks mer eller mindre tydligt, ram
lagar, som socialtjänsten, är exempel på icke detaljerade 
normer. Eckhoff (1980) påpekar också att ju mer detaljerad 
en regel är desto mindre uppstår tveksamma subsumtionsspörs-
mål - och tvärtom. Men just när det gäller bedömningen av -
normativa förebilder för - familjer, dvs barn och föräldrar 
och deras inbördes relationer, är det riskfyllt med alltför 
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detaljerade regler, eftersom det är omöjligt att "täcka in" 
samtliga möjliga förhållanden och situationer på ett sådant 
sätt att Subsumtionen blir självklar eller automatisk. 

Andra, inte oväsentliga skillnader, mellan dessa två be
slutsstrukturer är var ansvarets tyngdpunkt befinner sig. 
Den enskilda beslutsfattaren i mål-medelmodel1 en, i detta 
fall socialsekreteraren, bedömer och avgör vad som är en 
lämplig åtgärd - målet (det goda ändamålet) för interven
tionen. Ansvarstyngden vilar alltså på den enskilde besluts
fattaren. I subsumtionsmodellen förskjuts ansvarstyngden 
till de rättsliga förhållanden som inbegripes i lagtexten 
samt i viss mån till de organisationsregler som styr den en
skilde. När socialsekreteraren handlar i enlighet med dessa 
direktiv blir hon samtidigt fritagen från det huvudsakliga 
ansvaret - 'hon följer ju bara reglerna'. 

Den kriti k som från olika håll framförs i fråga om beslutets 
relevans riktas i mål-medelmodel!en mot konsekvenserna av 
beslutet. I föreliggande fall kritiseras socialsekreterarna 
(socialtjänsten) för att de separerar barn och föräldrar 
samt för de smärtsamma upplevelser som följer därav. Det är 
fel att separera barn och föräldrar. 
När det gäller subsumtionsmodellen är det i stället riktig
heten i förfaringssättet som kritiseras. Det är kategorise
ringen som är fel - t ex att de aktuella föräldrarna uppfyl
ler de krav på "dåliga" föräldrar, som lagen eller social
sekreteraren anser vara tillräckliga villkor för att skilja 
dem och deras barn. Barn och föräldrar separeras på fel
aktiga villkor. 

Mina ideér om skillnader mellan mål-medel modellen och sub
sumtionsmodel len har uppstått ur Eckhoffs och Dahl Jacobsens 
(1973) diskussion som avser rättstekniska resonemang. Jag 
ser, som en följd av ovanstående uppdelning, också en skill
nad i presentationen av besluten eller i fallbeskrivningens 
(muntliga eller skriftliga) språkliga dräkt. I de fall där 
beslutet huvudsakligen fattats - eller antas ha fattats -
enligt mål-medelmodel1 en beskrivs familjen och dess problem 
till övervägande del i psykosociala termer. Man analyserar 
problemen. 
Subsumtionsmodellen med sina normativa förtecken bidrar till 
att familjen och dess problem, i fallbeskrivningens centrala 
punkter, uttrycks i rättsliga termer. Man lånar lagens orda
lydelse i förklarande syfte. Man subsumerar problemen. 

Det finns åtskilliga skäl att se besluten ur det här be
skrivna perspektivet. Det är inte bara motiven och syftena 
med de därpå följande frågorna och företeelserna som varie
rar. Klienterna utsätts för olika slags synsätt och kanske 
tom olika tillmötesgående. Och inte minst är det av bety
delse att socialsekreteraren medvetet väljer det handlings
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sätt och den beslutsmekanism som är relevant. Och som sam
tidigt är den som är mest "skonsam" mot henne själv, såväl i 
personligt som professionellt avseende. 

Två syften - ett beslut? 

Beslutsfattandet inom barnavården är, som så många gånger 
nämnts här, ett ytterst komplicerat moment i handläggnings
avseende. Komplicerat därför att det egentligen inkluderar 
flera beslut eller avgöranden, t ex om man skall omhänderta 
barnet eller inte skall omhänderta det, var barnet skall 
placeras eller hur kontakten med föräldrarna skall upprätt
hållas. Det handlar om bedömningar och faststäl1 anden vilka 
i sin tur relateras till olika typer av beslut - sådana som 
presenterats i föregående avsnitt. 

Det är sannolikt att socialsekreterarna, i fråga om uppdel
ningen i ändamålsbeslut och subsumtionsbeslut, anser att om
händertagandebesluten är att hänföra till de förstnämnda. 
Den målföreställning som ligger bakom en sådan åsikt är tro
ligtvis beslutets "goda ändamål" - barnets bästa. Att på 
olika sätt arbeta för barnets bästa måste tveklöst betraktas 
som ett gott ändamål, ett ändamålsenligt arbete. Men ser vi 
på de kriterier som lett fram till beslutet, upptäcker vi 
snart att bedömningen utifrån dessa beslutskriterier, egent
ligen handlar om Subsumtion. Genom att subsumera olika kri
terier når vi fram till vad som faktiskt är "barnets bästa" 
i olika avseenden. Det är normativa förebilder som i varje 
enskilt fall avgör i vilken "kategori" barnet eller för
äldrarna placeras och det är lagens norm - och inte social
sekreteraren - som är avgörande i fråga om eventuella följ
der. 

Man kan observera socialsekreterarnas osäkerhet i fråga om 
beslutens natur genom att dels intervjua dem med anledning 
av ett omhändertagandebeslut och dels studera deras dokumen
tation av samma fall. Vid den muntliga framställningen fram
står beslutet tveklöst som ett ändamålsbeslut. Man beskriver 
vad som är "det bästa" för barnet eller tonåringen samt de 
medel man tänker gagna för att nå ändamålet med interven
tionen. Ett i och för sig korrekt förfaringssätt. Man glöm
mer emellertid att man inte ensam har ansvaret för detta så
rande ingripande i familjen. Man glömmer att det finns rätt
liga normer för hur man handlar i dessa och liknande situa
tioner, alltså där lagstiftningen - samhället har det över
gripande ansvaret. Och genom att glömma detta påtager man 
sig större ansvar än vad som är nödvändigt. Ett falskt för
hållningssätt som också blir onödigt mycket ångestgenere-
rande. 
Dokumentationen ger en annan bild av beslutet. I utredningen 
är det subsumeringen som överväger. Tonvikten ligger på en 
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korrekt subsumering i givna kategorier, eller med andra ord 
man visar hur t ex en tonårings beteende överensstämmer med 
innehållet i ett visst lagrum, som påbjuder ett ingripande i 
form av samhäl1svård. Man framhåller därmed det nödvändiga 
med omhändertagandet och beskriver i stället ändamålet och 
medlen i vaga termer. 

Dessa olika förhållningssätt avspeglar handläggarnas ambiva
lenta hållning till beslutens natur, en ambivalens som för
stärker den redan existerande ångesten inför beslutet och 
bristen på en teoretisk förståelse för beslutsprocessens 
komplexitet. I denna ingår också den roll som tidsaspekten 
spelar. Ändamålsbeslut implicerar långsiktiga åtaganden. Vä
gen till målet kantas av ett antal mått och steg, de s k 
medlen, vilka förväntas ta en viss tid i anspråk. Tiden är 
en faktor som medverkar under en längre period. Det finns 
inget kontroversiellt i detta påstående. Men om vi i stället 
ser till de kortsiktiga beslut som jag visat på och som del
vis ligger i subsumeringens natur, finner vi att när social
sekreteraren subsumerat vissa förhållanden räknas uppgiften 
till stor del som slutförd. Verkligheten visar hur man, t ex 
i fråga om tonåringar, överlämnar återstoden av rehabilite
ringsarbetet till personal på placeringsinstitutionen - den 
egna delaktigheten avgränsas i det kortsiktiga beslutet. 

Subsumtionsbeslut handlar i väsentlig grad om att identi
fiera problemet och bedöma var det hör hemma. Den rådande 
normen uttrycker det tillstånd som man har att rätta sig 
efter. Därför fattar soci al sekreterarna inte ändamålsbeslut 
i dess egentliga mening, syftet med deras arbete kan betrak
tas som 'att rätt subsumera1 (enligt lagens intentioner) 
snarare än 'att nå ett gott ändamål'. Naturligtvis är so
cial sekreterarens möjligheter och åligganden anhängiga den 
övergripande lagtextens utformning. Enligt min mening är nu 
rättsreglerna sådana att ett "gott beslut" är svårt att 
komma fram till med lagens hjälp. Detta beror på att jag, 
när det gäller barns omhändertagande, anser att beslutet bör 
vara av subsumtionskaraktär. Lagens utformning såsom ramlag 
är emellertid ett uttryck för lagstiftarens uppfattning att 
social sekreterare (och alla beslutsfattare i succesionen) 
skall bedöma beslutets ändamålsenlighet med hänsyn till kon
sekvenserna i framtiden. Så mitt resonemang leder till en 
viss kritik av gällande lag. Denna uppfordran måste jag mo
tivera: mitt avslutande kapitel ägnas åt argumenteringen i 
detta avseende. 



DEL IV 

"The red wine of life, the passion 
in the encounter with children 
denied a childhood, needs to be 
included here as an addition to the 
factual data regarding the child 
welfare worker. It is included in 
the child welfare worker's job." 

(Alfred Kadushin, 1980, s 697) 
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Kapitel 11 

BÄTTRE BESLUT 

Empirisk och teoretisk tillbakablick 

Min utgångspunkt i det föregående har varit en empirisk 
undersökning av social sekreterarna och deras handläggning av 
omhändertaganden samt en undersökning av beslutsteoretiska 
resonemang och modeller. För att "pröva giltigheten" i mina 
argument har jag hela tiden matat in antaganden och före
ställningar om socialssekreterarnas arbetssituation i sam
band med handläggningen av svåra omhändertagandeärenden. Na
turligtvis utgör den föregående diskussionen en bakgrund 
till den principresonemang om "Bättre beslut", som jag kom
mer att föra i detta avslutande kapitel. 

Det är här på plats att göra ett metodiskt förtydligande. 
Mitt resonemang är ett modellbygge. Därför har jag inte i 
ordets mening gjort någon 'attitydundersökning' som styrker 
mina påståenden i frågor som rör socialsekreterarens käns
lor, attityder och upplevelser i omhändertagandeprocessen. 
Data av det slaget har emellertid berörts i intervjuer och 
enkät, men då också utnyttjats för att bygga upp det princi
piella elementet i min argumentation. Jag har inte heller 
empiriskt belagt 'social sekreterarens ångest' via ett mät
instrument - också när det gäller den omständigheten är min 
karakteristik av socialsekreterarens svåra beslut en diskurs 
på den principiella planet. 

När är en separation mellan barn och föräldrar en bra inter
vention? Det är oförmågan att besvara den frågan som är den 
ena grunden för det beslutsdilemma som socialsekreteraren 
befinner sig i. Den andra omständigheten är nödvändigheten 
att ändå nödgas ta ställning, att föreslå en åtgärd - att 
fatta beslut. 

Jag ser dessa två motstridiga beslutspremisser på följande 
sätt. Alla beslutsfattare fattar beslut under osäkerhet. 
Detta är alltså inte utmärkande för soci al sekreterarens be
slut. Jag vill emellertid hävda att soci al sekreterarens be
slut är definitivt osäkert - det saknas den kunskap som man 
skulle kunna bygga sannolikhetsresonemang på. Men är det 
verkligen så? Vi vet rätt väl att barn som växer upp i risk
miljöer av skilda slag, löper ibland stora "faror" i livet 
och får starkt försämrade livschanser. 

Detta är emellertid en kunskap som ger helt otillräcklig be-
slutsgrund för socialsekreteraren; en omständighet som inte 
utan vidare går att förändra. Den beslutsrelevanta kunskapen 
är ju den som ger differentiel 1 a prognoser för barn som 
stannar kvar i den destruktiva livsmiljön i förhållande till 
de barn som via socialtjänsten eller på annat sätt separeras 
från sina föräldrar. Men alla studier inom 'fosterbarnsvår-
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den1, inklusive Fanshel & Shinn (1978), har stupat just på 
denna punkt - att ge detta slags différentiel la kunskaper. 

Den andra omständigheten - att vara tvungen att fatta ett 
beslut, vars konsekvenser man inte vet någonting om - är 
lika uppenbar. Lagen föreskriver ett handlande av detta 
slag. De egna värderingarna driver fram kravet på ett aktivt 
socialt handlande då man möter ett barn som har det svårt. 
Nuet besegrar framtiden - ett akut tillstånd måste förändras 
oavsett förändringens följder. Men det är dessa följder som 
mäter social sekreterarens insatser, det är dessa konsekven
ser som är legitimitetsgrundande för det sociala arbetets 
praxis. 

Det jag härovan skisserat är alltså ett genuint beslutsdi
lemma - och min nästa fråga är: är dilemmat oundvikligt? Den 
avslutande diskussionen i mitt avhandlingsarbete behandlar 
den frågeställningen. 

Min specifika utgångspunkt är följande: enligt mitt synsätt 
finns det två typer av svårigheter när socialsekreteraren 
arbetar med svåra omhändertaganden. Den första har starka 
känslomässiga beröringspunkter. Den har att göra med att so
cialsekreteraren möter - ofta under känslomässigt påtagligt 
svåra betingelser - klienter, föräldrar och barn, som befin
ner sig i utsatta och desperata livssituationer. Antingen 
detta är plötsliga och oförmodade kriser eller det är fråga 
om en slags kris som är kulmen på en långvarig och alltmer 
vanmäktig livsfas, så innebär mötet påtagliga hot också för 
den utomstående. Anledningen är förstås att den utomstående 
social sekreteraren inte är utomstående! Genom att överväga 
och eventuellt genomföra ett omhändertagande blir socialsek
reteraren delaktig och medskapande i den aktuella tragedin. 
Denna delaktighet är naturligtvis inte oförmärkt. Klienterna 
vet om social sekreterarens roll och riktar intensiva käns
lor, ofta av projicerad karaktär, mot henne. 
"Du vill ta mitt barn!" 
"Varför får jag inte vara hemma hos mina föräldrar?" 

Jag vet inget sätt att skydda sig i denna arbetssituation. 
Det finns kanske vägar att stå ut med den egna rollen - man 
får stöd i arbetsgruppen eller så går gruppledaren in och 
bär en del av ansvarsbördan, Men endast 'en del av 1 e ftersom 
social sekreteraren till syvende och sist är ensam i fråga om 
flera av de viktiga ställningstaganden, som är nödvändiga 
för att lösa problemet. Om det finns tillgång till kvalifi
cerad handledning kan detta förstås innebära ett starkt 
stöd. 

Den emotionella påfrestningen har naturligtvis att göra med 
arbetets rationella aspekt: ju "bättre" jobb jag gör, enligt 
min egen bedömning desto lättare är det att försonas med 
känslomässiga slitningar som ingår i jobbet. Min poäng är 
emellertid att denna första svårighet, den emotionella på
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frestningen är en ofrånkomlig och i sina grunder konstant 
företeelse i det sociala arbetet. Man kan säga att det käns
lomässiga engagemanget och dess negativa aspekter är en vik
tig, kanske konstitutiv, aspekt av arbetsuppgiften. Det 
konstanta i situationen är identifikationen mellan socialse
kreterare och klient (se kapitel 9). Denna identifikation 
har sin öppenhet: då upplever social sekreteraren naken och 
oskyddad hur djupt ett omhändertagande, en separation, som 
hon själv tar initiativet till, går in i den egna livsupple
velsen. Eller den har sin slutenhet: bakom olika psykiska 
försvar förnekas, förvanskas eller rationaliseras upplevel
sekaraktären i arbetsuppgiften. Dessa olika förhållnings
sätt, det öppna och det slutna, är förstås avgörande för hur 
man tolkar "dramatiken" i samband med ett omhändertagande. 
De påverkar hur man som social sekreterare reagerar på öppen 
vrede, på stum sorg eller på den andra människans försvar, 
flykt och tystnad. 

Jag vill till dessa anmärkningar foga iakttagelsen, att det 
faktiskt inte bara är klienten som kan bli utsatt för ett 
omhändertagandebeslut, som det sista skedet i en långvarig 
kaotisk livssituation. Även för socialsekreteraren kan be
slutet att föreslå ett omhändertagande vara påtvunget och 
synnerligen uppgivande. Hon kan ha arbetat under lång tid 
med föräldern och barnet och satsat sitt professionella 
kunnande på att verkligen hjälpa familjen. Omhändertagandet 
blir då ett nederlag som betyder: "jag har misslyckats". 

Den andra omöjligheten i arbetsuppgiften består i att situa
tionen är - just omöjlig. Vilka är beslutspremisserna? I 
samband med att en soci al sekreterare överväger att föreslå 
omhändertagande av ett barn, så är det bakomliggande faktu
met ett övervägande av typen "nu går det inte längre", "det 
här barnets uppväxtsituation är inte acceptabel" eller "för
äldrarna klarar inte av att sätta gränser för den här unga 
människan". Denna ståndpunkt skall emellertid omedelbart 
styras in i ett system av mål rationel1 a motiveringar; man 
måste göra det rimligt för sig själv och troligt för andra 
att ett ingripande, ett omhändertagande, förbättrar sakernas 
tillstånd. Detta är en verkligt omöjlig uppgift, man har att 
väga konsekvenserna av en något så när känd situation mot 
konsekvenserna av en fullständigt okänd situation! Konsek
venserna av en placering i familjehem mot konsekvenserna av 
att barnet stannar kvar i det biologiska hemmet. Med andra 
ord: man avkrävs förutsägelser om en förmodad framtid! 

Naturligtvis kan man säga att man kan tillgodose en slags 
rationalitet, nämligen om man hävdar att "varje annan livs
situation än den barnet befinner sig i, måste vara mer till
fredsställande". Som jag kommer till i det följande är detta 
under vissa betingelser ett rimligt antagande och en lämplig 
beslutsgrund. Senare i detta kapitel kommer jag också att 
ställa upp den målrationella beslutsmodellen mot en normra
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tionell beslutsmodell, i ett försök att visa på den senares 
fördelar för samtliga parter. 

Socialsekreterarna och rättsliga beslutsrekommendationer 

I kapitel 1 presenterade jag lagen som en ram för socialsek
reterarens handlande vid omhändertagande av barn. Inför min 
argumentering för en ny beslutsmodell vill jag ge ytterli
gare några kommentarer utifrån lagtextens beslutsrekommenda-
ti oner. 

Ett så allvarligt ingrepp i människans frihet som tvångsom
händertagandet innebär, kräver tydliga och synliga grunder. 
Därom tror jag inte att det råder någon tvekan. De befint
liga rekvisiten, som jag tidigare diskuterat (kapitel 1 och 
kapitel 8), är enligt min mening alltför ospecificerade för 
sitt ändamål och ger därför upphov till tolkningsproblem -
att lösas av handläggande socialsekreterare. Begreppens ka
raktär gör att tolkningen framkallar tveksamhet och överläm
nar viktiga avgöranden till social sekreteraren. Fördelen med 
dessa vaga begrepp, som medger stora toikningsmöjligheter, 
brukar (t ex Hydén, 1985) bl a beskrivas som flexibilitet, 
dvs tillämpningen kan anpassas efter samhällets utveckling. 
Likaså anses de vida formuleringarna besitta en särskild 
styrka i och med att de medger prövning från fall till fall. 

Det är sannolikt inte möjligt att lagstifta om samtliga in-
ter-individuella situationer som kan uppstå (mellan barn och 
föräldrar) och givetvis måste en intervention i form av ett 
omhändertagande bedömas från fall till fall och med hänsyn 
till de resurser som är tillgängliga för att hjälpa famil
jen. Men i stället för att vidga tolkningsmöjligheterna 
kanske man borde inskränka dem? Barn måste skyddas från all 
slags fara, men barn måste också skyddas från risken att se
pareras från sina föräldrar i onödan - eller på felaktiga 
grunder. Detta är ett av huvudmotiven till den 'snävare1 o ch 
framför allt klarare beslutsrekommendation som jag ger se
nare i detta kapitel. 

Jag har förut visat hur socialsekreterarens oro och irra
tionalitet hänger samman med hennes fångenskap i målmedel-
beslutets referensram. Socialsekreterarna har att rätta sig 
efter de vagt angivna rättsliga värderingarna när de kon
fronteras med fallets fakta. Det sätt som dessa värderingar 
beskrivs på - återigen är "barnets bästa" ett belysande 
exempel liksom "fara för hälsa och utveckling" - är därför 
av avgörande betydelse. Ofullständiga eller prognostiska be
grepp ger oklara beslutsrekommendationer. Men oklarheten när 
det gäller de prognostiska begreppen är alltså inte min hu
vudpoäng utan just det faktum att de används! 

Detta är den centrala probiematiken när man skall konsti
tuera bestämningar till socialsekreterarens stäl1 ningstagan-
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den eller beslut. Kan sådana bestämningar åstadkommas utan 
att man hänvisar till framtiden, till faran för barnet? 

När man följer den diskussion och argumentering som lag
stiftarna utnyttjar, blir lätt resultatet att man resignerar 
inför möjligheten att ersätta faro-begreppet. Socialbered
ningens förslag, LTU, illustrerar dilemmat. Uppenbarligen 
har man i samband med sin skrivning varit uppmärksam på den 
obefintliga rationaliteten när det gäller att grunda be-
slutsrekömmendationer på förmodanden om barnets framtida 
utveckling och livschanser. Därigenom har man hamnat i ett 
annat ställningstagande, man inför ett skaderekvisit. Mot 
detta har, i den allmänna debatten (t ex Persson, 1987) rik
tats kraftig kritik mot att barnet skall uppvisa en "fak
tisk" skada innan ett omhändertagande kan aktualiseras. 
Denna skada skall vidare vara så betydande, att barnet har 
ett uppenbart vårdbehov som ej kan tillgodoses i hemmet. 
LTU-kriti kerna hävdar att barnets rättsskydd därmed har ur
gröpts till förmån för föräldrarnas rätt. Och uttryckt i ma
teriella termer: man minskar möjligheten att ingripa vid 
svåra uppväxtvillkor, såvida dessa inte avsatt synliga eller 
uppenbara skador för barnets del. Det onda måste redan ha 
skett innan man ger sig i kast med att förhindra det. 

Det är någonting ologiskt i detta sätt att argumentera. Även 
en icke-jurist är böjd att påstå att detta måste vara under
målig juridik. Därtill en rättsregi ering som medför oetiska, 
ja orimliga konsekvenser. 

En ny frågeställning måste därför bli denna: är elimine-
ringen av farobegreppet, som beslutsgrund för omhänderta
gande och placering av barnet, oundvikligen kopplad till att 
man hamnar i en än värre situation? Man introducerar skade-
rekvisitet med kravet att skadan skall vara inträffad -
först då kan myndigheten, socialtjänsten, handla. 

Ett sätt att komma undan svårigheten (men som kanske ändå 
gör den än mer uttalad) är att rekommendera ingripanden om 
"faran för skada" är mycket stor eller uppenbar. Då har man 
lyckats med ett märkligt konststycke: man har konstruerat 
ett beslutsrekvisit som i ett par ord inrymmer tre mycket 
stora och principiella svårigheter. Nummer ett: man har bäd
dat för en diskussion om den relevanta sannolikheten för att 
något ont skall inträffa. Bör sannolikheten vara så stor att 
begreppet 'uppenbar' kan tillämpas eller räcker det med be
stämningen 'mycket stor' eller rent av 'stor' sannolikhet? 
Denna fråga är i sin tur faktiskt två frågor. Dessa inrymmer 
problemet som berör innebörden av sannolikhetsbestämningarna 
och vad olika individer lägger in i begreppen. Dessutom in
kluderas risken att man i efterhand konstruerar en sannolik
hetsbestämning som befrämjar det "beslut" man tror på! Det 
andra problemt rörande sannolikheten är vilken nivå som lag
stiftarna skall stanna för - hur säker skall man vara på att 
ett barn löper risk för skada - innan man ingriper? 
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Nummer två: vad betyder 'skada 1? Skall vi lägga tonvikten 
vid fysisk skada eller skall vi inrymma aspekten psykisk 
skada? Det är alldeles tydligt att man kan se många svåra 
uppväxtsituationer som främst är psykiskt belastande. Men 
ingriper vi med omhändertagande i dessa fall? Ytterst säl
lan, antar jag. Och detta beror antagligen inte på att vi i 
princip anser att ingripandet är oberättigat, utan just på 
svårigheten att "objektivt" finna avgränsningar på psykiska 
symtom och skador. 

Nummer tre: kan vi bestämma 'faran'? Jag har redan emfatiskt 
besvarat den frågan nekande - vårt kunskapsunderlag är för 
närvarande och inom överskådlig framtid sådant att en be
stämning ter sig i princip ogörlig. 

Detta är måhända för läsaren en plågsam diskussion - och 
varför inte? Min diskussion ger ju en slags avspegling av 
den intellektuella beslutsvånda som karakteriserar social
sekreterarens beslut, där korsande principer, omöjliga 
bestämningar och kunskapshål är det utmärkande. 

Det är alltså inte ett principiellt social rätts!igt resone
mang som jag för utan min avsikt är att via en tolkning av 
den rättsliga texten visa på vilka omöjliga premisser för 
beslutsfattandet som socialsekreteraren är utsatt för. Det 
finns naturligtvis inget svärd till hands med vilket man kan 
ge sig i kast med den gordiska knuten. Men situationen är 
svårare och mindre genomlyst än vad den kunde vara. Jag 
återvänder nu till de konstruktiva resonemangen. Med i baga
get för den diskussionen är alltså den starka markeringen, 
antagandet, att farobegreppet som beslutsrekvisit borgar för 
att vi hamnar i ett omöjligt dilemma vid beslutsfattandet. 

Den oklara komplexitet som beskrivits här är lagreglernas 
erbjudande i fråga om beslutsgrund, den lägger också alltför 
tungt ansvar på lagens tillämpare på det praktiska plan, där 
socialsekreterarna befinner sig. I samband med oklarheten i 
bestämningarna ställer Andenaes (1986) frågan om användarna 
av lagen - jurister respektive andra experter, som social
sekreterarna - kan komma till olika resultat vid tolkningen. 
Givetvis! De olika rättsanvändarna kan förmodas lägga ton
vikten på olika utgångspunkter, deras professionella bak
grund påverkar sannolikt också tolkningen av lagen. När det 
gäller socialsekreterarna menar Andenaes (op.cit.) att de är 
professionella när det gäller arbetet med sociala problem, 
men icke-professionel1 a i fråga om rättsanvändning. Det har 
också visat sig att socialsekreterarna har problem i prakti-
seringen av rättsregi erna som ibland kommer på kollisions
kurs med arbetets huvudsakliga karaktär, den som beskrivs i 
behandlingstermer. Arbetets mer "juridiska" funktion, t ex 
kontroll eller frihetsberövande ingrepp, vet vi egentligen 
ganska lite om, förutom att det erbjuder svårigheter, vilket 
också Andenaes (op.cit.s.15) ger uttryck för: "Vi vet lite 
om hva de mener om de spesifikt juridiske sidene ved arbei-



152 

tet, hvordan de oppi ever og tolker regelverket, hva som sty-
rer deres beskrivelse av det faktum reglerne skal anvendes 
på og hvordan de forholder seg til samspillet mellom juss og 
faktum". 

Förutsättningarna för rättsanvändningen utmärks förstås av 
de inbyggda hinder, som jag tidigare beskrivit. När social
sekreteraren ifrågasätter om ett barn far illa ställer hon 
frågan: är detta barn i fara för sin hälsa och utveckling 
(så att det bör omhändertas)? Denna teleologiska fråga speg
lar lagens karaktär. Stäl1ningstagandena baseras på förmo
dade förutsägelser om de olika konsekvenserna för barnet. 
Dessa prognostiska ställ ningstaganden är basen för den svåra 
- omöjliga - uppgiften. Rättsanvändningen är alltså mer än 
ett tekniskt problem - den försvåras av sin egen konstitu
tion . 

Ansvaret för barnet vilar i hög grad på sopcialsekreteraren, 
som avkrävs oerhört svårbedömda avgöranden om barnets kom
mande levnadsvillkor. Det är den 'subjektiva sannolikheten' 
för måluppfyllelse (se kapitel 7), som blir avgörande för 
valet av handling. Någon direkt hjälp av tidigare erfaren
heter är inte att räkna med, eftersom detta sätt att för
stärka val har sina givna begränsningar när det gäller indi
vider som reagerar olika från fall till fall. Det är tydligt 
att socialsekreteraren oftast står utan klara riktlinjer för 
sitt handlande. 

En möjlig separation av barn och föräldrar väcker starka 
känslor hos socialsekreterarna särskilt i termer av besluts
ångest och separationsångest (se kapitel 9). Ångesten blir 
en ständig följeslagare såväl privat som professionellt. Be
slutsprocessen enligt Festingers (1964, se kapitel 7) för
klaringsmodell, pendlar mellan självkritik och tvekan inför 
beslutet och övertygelsen om beslutets riktighet, under den 
här tiden är soci al sekreteraren ytterst sårbar inte minst 
för kritik "utifrån". Som "dörrvakt till samhäl1svården" be
finner hon sig tveklöst i en påpassad och utsatt position, 
som hon på olika sätt blir nödgad att försvara. En social
sekreterare i min undersökning uttryckte det: "man är ju så 
försvarsi nstäl1d". 

Försvarets uppkomst härrör också från den psykologiska tur
bulens som uppstår ur kravet på beslut grundade på förutsä
gelser om en oviss framtid - målmedelbeslut. Vad jag hitin
tills försökt frammana är bilden av de orimliga krav som 
finns inbyggda i lagens kriterier, bestämningarna för omhän
dertagande av barn. Social sekreterarnas egentliga ansvar 
måste vara av mindre komplicerat slag - såsom det uppenbarar 
sig i en subsumtionsmodell ; ett normrationellt. beslutsfat
tande, som grundas på explicita beslutsrekvisi t (vissa 
ganska svåra bedömningar är emellertid ofrånkomliga), detta 
återkommer jag till i de två sista avsnitten. 
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Handlingsregl er 

Social sekreterarens uppgift är relaterad till lagen som ad
ministrativt instrument vid omhändertaganden. I situationer 
då barnets och föräldrarnas intressen är i konflikt med va
randra är det barnets bästa (eller rätt) som är utslagsgi
vande. Lagen speglar ett klart ställningstagande för barnet. 
Tillämpningen av lagen sker oftast, nästan uteslutande, uti
från en målrationell argumentation. Ytterst sällan, ty lagen 
är ej konstituerad så, sker tillämpningen efter den besluts
modell som jag förespråkar, dvs ett normrationel11 be
slutsfattande enligt en subsumtionsmodel1. 

Dessa två modeller; målmedelmodellen och subsumtionsmodel-
len, påverkar i sin tur beslutsfattarens förhållningssätt 
till det aktuella problemets handläggning och avgöranden på 
olika sätt. Min diskussion rör i huvudsak beslutet att om
händerta ett barn, men efter att ha tagit del av Westlunds 
(1986) resonemang om handläggningen, enligt ovan nämnda mo
deller, finner jag det nödvändigt att kommentera detta. Det 
är förstås samtidigt ett försvar för min egen argumentation. 

Vad är det då Westlund (op.cit.) hävdar? I sin diskussion om 
kausal respektive praktisk handläggning, hävdar han den se-
nares överlägsenhet genom dess intentionella karaktär. Hand
läggning i kausalt resonemang, dvs ett normrationellt 
handlande, är ett passivt förhål 1ningsätt. Det sociala arbe
tet blir analogt med myndighetsutövning och social sekretera
ren blir ett med de lagar och regler som styr. Klienten blir 
ett objekt i förhållande till dessa lagar och regler. Hand
läggningen innebär med andra ord att socialsekreteraren ut
reder objektiva fakta och verkställer vad andra har beslutat 
- de omhändertar och placerar. 

I det praktiska resonemanget enligt ett målrationellt hand
lande framträder socialsekreteraren som en intentionel11 
handlande aktör, som arbetar för att realisera bestämda mål 
i närhet ti 11 klienten. 

Det är en oerhört dogmatisk normrationell argumentation som 
Westlund (op.cit.) för när han diskuterar socialsekretera
rens handlande utifrån ett ganska renodlat juridiskt pers
pektiv. Och det är här jag vänder mig mot hans underkännande 
av normrational i tet i det sociala arbetet. Till min anmärk
ning bör tillfogas att min diskussion rör beslutsprocessen 
vid omhändertaganden och inte handläggningen som en generell 
företeelse i socailt arbete. Westlund normrationalitet inne
håller nämligen en kausal prediktion - just en sådan omöjlig 
handling som jag tidigare beskrivit och "förkastat" när det 
gäller grunderna för omhändertaganden. De olika synsätten 
kan enklast beskrivas via en figur. 
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Figur 1 Orsak - verkanförhållande vid handläggning/beslut 

ti t 2 t3 

—X % X tiden 

A 4B >C 

orsak åverkan 

orsak v̂erkan 

A = barnets situation vid tidpunkten ti 
B = handläggarens beteende vid tidpunkten ^2 
C = barnets situation vid tidpunkten^ ( dvs framåt i 

tiden) 

Orsak - verkanförhållandet enligt Westlund (1986) kan 
tecknas A >6 >C. Detta förklaras bäst med Westlund själv 
(op.cit.s.245) "Till grund för omhändertagandet ligger näm
ligen inte bara en utredning av familjens levnadsförhål
landen, utan också en kausal framtidsbedömning." Enligt mitt 
synsätt är detta ett fullständigt irrelevant eller felaktigt 
resonemang; handlande enligt den andra pilen, mellan B och 
C, är faktiskt inte möjligt! Det framgår klart av min tidi
gare diskussion i detta kapitel; prediktion av kommande för
hållanden är en icke tillförlitlig beslutsgrund. Likväl kan 
en annan form av normrationalitet vara av stor relevans. 

Den streckade pilen i figur 1 är min markering av det full
ständigt omöjliga i detta orsak - verkanförhål 1 ande. Social
sekreteraren vet inte vad konsekvenserna av olika handlingar 
kommer att innebära för barnet, vilket illustreras med 'den 
ångestskapande streckade pilen'. Westlunds (op.cit.) normra
tionalitet enligt en strikt juridisk kausal modell är därmed 
väsensskild från den normrationalitet som jag förespråkar 
enl igt följande. 

Den totala osäkerheten i ledet B till C (i figur 1) utesluts 
genom att förflytta och begränsa orsak - verkan relationen 
till det tidigare ledet A till B. Denna inriktning är väsen-
ligt för den beslutsmodell som jag rekommenderar. I A finns 
beslutskriterierna, i B socialsekreterarens agerande och be
slutssituation. Om förhållanden enligt A existerar orsakar 
dessa soci al sekreterarens förslag till åtgärd/beslut om om
händertagande. Det finns alltså en uppenbar orsak - verkan
relation mellan A och B, men inte vidare till C eftersom be
slutet har att göra med förhållanden i A och inte med den 
förmodade framtiden i C. Lägg alltså märke till var på tids
axeln som A, B och C ligger: min modell utgår från bedöm
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ningar som hänförs till nuet - vad som är och inte vad som 
förmodas komma att ske. Den reservation som jag måste lämna 
här rör omhändertaganden då besluten grundas på barnmiss
handel eller sexuellt utnyttjande av barn, eftersom i dessa 
fall vi vet att barnet tar skada i det längre tidsperspekti
vet. Övriga bedömningar som i hög grad bygger på värderingar 
ger emellertid ingen sådan visshet om framtida konsekvenser 
av beslutet - att omhänderta eller inte omhänderta ett barn. 
Det som utlöser B är alltså inte C utan A! 

Min argumentering mot Westlunds (op.cit.) normrationel1 a mo
dell, som till skillnad mot min modell innehåller inslag av 
prediktion, ger samtidigt en antydan om formen för den be
slutsmodell som jag presenterar i de två sista avsnitten. 

Att handla rationellt 

I min kritiska diskussion av Westlunds (1986) resonemang har 
jag försökt att visa på de skenbara motsättningarna i hans 
analys: ett målrationellt betraktelsesätt å ena sidan och 
ett kausalt, som innehåller "dolda prediktioner" (alltså 
föreställningar om beslutens konsekvenser), å andra sidan. 
Då Westlund (op.cit.) upprättar denna kontrast finner han 
starka skäl mot det handlande som utgår från det kausala be-
traktelsesättet. 

Jag menar att konfrontationen mellan "det som kan tänkas in
träffa" och "det som har inträffat" är en typisk juridisk 
frågeställning, det juridiska beslutet kan grunda sig på en
dera av dessa betraktelsesätt. Det typiska domstolsbeslutet 
när det gäller att träffa avgöranden i brottsmål är således 
dels att utgå från den gärning som faktiskt begåtts och 
dels, därefter, väga in ändamålsaspekter som rör individual-
och allmänpreventiva konsekvenser av straffmätningen. Det 
juridiska beslutet utgår från en pendling mellan historia 
och framtid - men det försummar alltid det närvarande. 

Men det är i det närvarande - de villkor som nu råder - som 
socialsekreteraren skall finna sina grunder för förslag till 
åtgärder och rekommendationer när det gäller barn i svåra 
livssituationer. Det är utifrån de omständigheter som 
faktiskt råder, som hon skall konstruera sin beslutsrationa-
1 i tet. 

Denna beslutsrationli tet är alltså i allra högsta grad be
roende av vilken beslutsmodell man utgår från. Med en mål ra
tionell modell med osäkra prognoser om framtiden är det san
nolikt inte möjligt att handla rationellt utan att samtidigt 
bygga upp ett försvar för det osäkra beslutet - att ta till 
rationalisering (som alltså innebär att man anför bättre mo
tiv för sitt handlande än man egentligen har). 
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Rationaliteten kan också ge vika för andra krafter, Weick 
(1979) utgår från beslutsfattarens perceptuella och informa-
tionsinhämtande begränsningar (se kapitel 7), som trots hen
nes bestämda avsikt att handla rationellt, medverkar till 
att rationaliteten inte förmår genomföras mer än i en be
gränsad omfattning. Hon handlar då på basis av "tillräcklig 
kunskap" i stället för "komplett kunskap" och använder enk
lare regler i sökandet efter problemlösande alternativ. Det 
som Weick (op.cit.) benämner "begränsad rationalitet" är 
sannolikt den enda möjliga rationaliteten i fråga om svårbe
dömda barnavårdsärenden enligt nu gällande regler och rikt
linjer. Den största begränsningen är förstås att hänföra 
till beslutsfattandet enligt målmedelmodellen ; man skall 
effektivt lösa problemen och realisera de uppsatta målen via 
förutsägelser om framtiden. När det gäller subsumtionsmodel-
len är däremot begränsningen mer reducerad eftersom den for
men av rationalitet endast innebär att följa normen. Det är 
normen som anger - utan att snegla mot en framtid varom vi 
intet vet - vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda 
för att beslutet skall vara riktigt. Och dessa förutsätt
ningar ligger just i det närvarande - i den faktiska aktuel
la situationen. Utvägen ur dilemmat är starkt avhängig denna 
beslutsmodell. I mitt fortsatta resonemang skall jag ut
veckla dessa tankar. 

Mot en ny beslutsmodell 

Den målrationel1 a beslutsmodellen - som alltså bygger på 
förmodanden om olika beslutsalternativs konsekvenser - har 
traditionellt nöjt sig med en typ av data som är ofullstän
diga. Den kunskap som skulle behövas i beslutssituationen är 
kunskap om "différentiel la 1 ivsframtider", alltså data som 
kunde utpeka vissa livsalternativ som bättre eller sämre än 
andra. Som bekant saknas dessa och det är inte sannolikt att 
vi kommer att få tillgång till dem. De studier som utförts -
återigen är t ex Bohman, Fanshel och Triseliotis (se kapitel 
3) av utomordentlig vikt i sammanhanget - pekar snarast på 
att familjehemsplaceringar knappast är befogade, även om den 
biologiska hemmiljön är otillfredsställande. Sällan - eller 
aldrig? - redovisas lyckade resultat av tvångsmässiga sepa
rationer av barn och föräldrar. 

Dessa data är kanske ändå inte de som utgör den vikigaste 
basen för socialsekreterarens handlande, erfarenheterna i 
samband med tidigare arbete med omhändertaganden spelar tro
ligtvis en stor roll. Varje erfaren socialsekreterare vet -
och varje mindre erfaren får veta av sina arbetskamrater -
att omhändertagandet inte sällan leder till ett misslyckan
de. Och att underlåtenheten att ingripa också har svåra kon
sekvenser i många fall. Stundom lyckas man - om man gör nå
gonting. Och om man inte gör någonting. 

Det principiellt otillfredsställande i den nuvarande situa
tionen är att medan den rättsliga instansen fattar det av
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görande beslutet om omhändertagandet, så är social sekretera
ren tvingad in i en situation där hon avkrävs ett besluts
underlag som skall tillgodose ett målrationel11 handlande -
och det är just detta beslutsunderlag som hon inte kan ge! 
En ärlig socialsekreterare skulle till länsrätten inlämna 
dels en beskrivning av den aktuella situationen - "det när
varande" - och dels en redogörelse för sina erfarenheter, av 
ungefär detta slag: "Under min tid som socialsekreterare vid 
socialkontoret i X har jag gjort fem omhändertaganden som 
ganska mycket liknar det nu aktuella fallet. Mina kollegor 
har liknande erfarenheter. Det vi fått reda på genom upp
följning och senare möten med klienterna visar att många av 
pi aceringarna gått ganska dåligt. Ibland har det emellertid 
skett en påtaglig förändring till det bättre, även i några 
extra svåra fall. Våra erfarenheter när det gäller de omhän
dertaganden som vi övervägt men undlåtit att göra säger 
ungefär samma sak; några gånger har det varit möjligt att 
jobba konstruktivt med ärendena även om det sett mörkt ut -
annars inte. Som sagt - det är svårt att säga vad den här 
förslagna tvångsåtgärden faktiskt kommer att innebära för 
barnet!" 

Vilken länsrätt skulle omhänderta barnet med detta korrekta 
besked som grund för beslutet? Och vilken länsrätt skulle 
tacka soci al sekreteraren för det ärliga beskedet? 
Ingen. 

Alltså måste socialsekreteraren "spela" en övertygelse som 
hon inte har, låtsas besitta ett prognostiskt vetande som 
hon inte förfogar över och konfirmera en beslutsstrategi som 
ställer omöjliga krav på henne. Varje beslutsargumentering 
undergräver soci al sekreterarens autenticitet därför att hon 
måste skapa en tillit till en slags professional i tet som hon 
inte besitter och hon får samtidigt inte en chans att argu
mentera enligt de riktlinjer som hon verkligen skulle kunna 
stå för. 

Sådana riktlinjer bör ovillkorligen innehålla en explicit 
förklaring av grunderna för omhändertagandet - med tydlig 
hänvisning till viktiga, för att inte säga livsnödvändiga, 
fakta såsom relationen mellan barn och föräldrar. 

Den "omöjliga" mål rationella besvisbördan är ett avgörande 
problem för en sådan bedömning. Men sannolikt kan den be
slutsrationella vanmakten upphävas genom en orientering mot 
ett normrationel11 beslutsfattande - enligt subsumtionsmo-
dellen - d v s en mer "juridisk" ansats. Bedömningen av 
verkligheten - denna sällan enkla uppgift - kvarstår förstås 
när det gäller Subsumtion och liksom vid målmedelbeslut är 
värderingar ofrånkomliga. Vid subsumtionsbeslut är det emel
lertid endast en fråga om värderingar av rådande tillstånd -
och det är en väsentlig skillnad. 
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Den beslutsmodell som jag förespråkar är naturligtvis inte 
statisk, utan tillåter - och kräver - värdeomdömen. Det är 
inte ett stelbent administrativt instrument som eftertraktas 
och en viss frihet kan utan vidare inrymmas även i en norm
rationell beslutsmodell. Detta betonas av Hydén (1985, s.25) 
"I dessa fall kan man hävda att avgörandet är styrt i sina 
ytterkanter, men innanför dessa har beslutsfattaren större 
eller mindre grad av frihet beroende på vilka kompletterande 
anvisningar som finns i rättskällorna. Den frihet som be
slutsfattaren har kan således ses som ett bundet mandat." 
Betydelsen av detta påpekande är särskilt viktig när det 
gäller principresonemang om bedömningar av barn och föräld
rar - och deras inbördes relationer. 

Beslutsprocessen enligt subsumtionsmodel1 en förutsätter 
alltså klara kriterier som grund för bedömningen. Fördelen 
med en sådan bedömning är också att social sekreteraren inte 
bedöver dölja sina värderingar bakom ospecificerade icke
operationella begrepp. 

Kriterierna bör i första hand grundas på relationerna mellan 
barn och föräldrar, vilket i praktiken varken är lätt eller 
självklart. Det händer att beslut om omhändertagande fattas 
utan att handläggande social sekreterare någon gång kunnat 
bedöma barnet och föräldrarna i samspel. Faktiska iakttagel
ser av relationen barn och föräldrar är sannolikt allt för 
säl1synta. 

Helt annorlunda förhåller det sig då socialsekreteraren el
ler familjehemssekreteraren efter en placering skall bedöma 
hur barnet finner sig tillrätta i familjehemmet. Familje
hemssekreterarna har ofta utvecklat en betydande kompetens 
för att bedöma barnets situation i familjehemmet genom iakt
tagelser av relationen fosterföräldrar - barn. Alltså, efter 
placeringen grundar man sin kunskap om barnet på iakttagel
ser av en relation medan däremot omhändertagandet och place
ringen ofta saknar denna beslutsgrund. 

Naturligtvis finns det förklaringar till att kunskap om "det 
närvarande" inte alltid blir tagen i anspråk av socialsekre
terarna inför beslut om presumtiva omhändertaganden. En så
dan anledning är att de biologiska föräldrarna kan tänkas 
vara mindre positiva till att "släppa in" socialsekreteraren 
och påvisa hur relationen till barnet fungerar respektive 
inte fungerar. Men denna invändning är förenklad. Det är i 
stället nödvändigt för det sociala arbetet att utveckla pro
fessional i teten så att den inte kommer till uttryck först 
när placeringen har genomförts. Det är otänkbart att beslut 
för ett fami 1jehemsplacerat barn, t ex att byta familjehem, 
kommer till stånd utan en kvalificerad bedömning av "det 
närvarande". Barnets relation till fosterföräldrarna är den 
tyngst vägande informationen i sådana fall. Det är natur
ligtvis lika självklart att detta slags kunskap får en av
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görande betydelse då man överväger en separation från det 
biologiska hemmet. 

En modell för bättre beslut 

Jag har ovan nämnt att det finns ett stort utrymme för me
todutveckling: för att möjliggöra att social sekreterarens 
beslut skall kunna baseras på relevant kunskap om barnets 
faktiska livssituation. Tidigare har jag varit inne på att 
det ångestfulla i socialsekreterarens beslutsfattande hänger 
samman med hennes fastlåsning vid beslutsgrunder som är 
orimliga. De bygger på hennes förutsägelse av det oförutsäg
bara. 

En annan sida av samma sak är att tvingas motivera sitt be
slut på felaktiga grunder. Jag antar att det är kunskap om 
relationen barn - föräldrar som socialsekreteraren egent
ligen anser vara den giltiga kunskapen, men man har ingen 
professionell kod för att kunna handlägga ärendet i enlighet 
med denna övertygelse. När det gäller att utveckla denna 
kunskapssyn finner jag att det är en uppgift som i allt vä-
senligt ligger utanför mitt avhandlingsarbete. I denna av
slutande skrivning kommer jag alltså att vara mycket frag
mentarisk och summarisk på den punkten. 

Den modell som jag förespråkar är tämligen enkel till sin 
karaktär och bygger på tre huvudsakliga beslutskomponenter: 

1) beslutsalternativen skall inte bedömas med hänsyn till 
förmodade förutsägelser om beslutets konsekvenser för barn 
och föräldrar 
2) två omständigheter skall - givet en viss al 1 variighets-
grad som i och för sig kan vara svår att bedöma - ovillkor
ligt innebära ett tvångsingripande: misshandel av barn samt 
sexuellt utnyttjande av barn i familjen. 
3) i övrigt skall kriteriet som handlar om "Good Enough Pa
renting" - "är detta en tillräckligt bra livssituation för 
barnet eller ej" vara avgörande. 

Det är framför allt den tredje punkten som kräver ett 
ingående principresonemang: vilka kriterier skall man til
lämpa då man bedömer Good Enough Parenting? Som jag förstår 
det (det gäller med undantag för de två symtomen under punkt 
2) är det relationen barn - föräldrar som då träder i för
grunden. Min ansats utgår alltså från ett relationsoriente-
rat synsätt och från samhällets kollektiva ansvar för bar
nen . 

White (Adcock & White, 1985) hävdar "Unless we are clear 
about what standards are 'appropriate1 a nd that there is 
legislative sanction to bring about change, it may be ques
tioned whether a social worker has any right to attempt to 
bring about 'change'." Det är alltså väsentligt att vi klar
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gör vilken 'förändring' som krävs i familjesituationen i om
händertagandefallen, det är därmed också väsentligt att vi 
klargör vilken standard föräldraskapet skall ha utifrån spe
ciella kriterier och enligt samhällets uppfattning. Om detta 
handlar den engelska debatten kring Good Enough Parenting. 

En viktig distinktion när vi resonerar om 'standard' är att 
det inte är fråga om att bedöma föräldrarna som individer -
det är i stället deras förmåga och kapacitet i föräldrarol
len som är avgörande. En annan är att det inte handlar om 
'idealföräldrar'utan om tillräckligt bra föräldraskap. Det 
innebär att det finns vissa minimikrav som vi kan ställa på 
föräldrarna och när fnte detta uppfylls är det relevant att 
överväga ett ingripande. Men vilka är då de minimikrav som 
vi anser oss kunna ställa på föräldrar för att inte föräld-
raautonomin skall reduceras, dvs när är de 'tillräckligt 
bra'? Efter vilka principer skall detta fastställas? Wald 
(1975, s.992) ställer frågan och påpekar samtidigt att det 
inte råder någon nationell konsensus om vad som konstituerar 
en 'tillräckligt bra' vuxen individ och "Even more impor
tantly we really know very little about how to raise a child 
to make him 'healthy' - however 'healthy' may be defined. 
The few longitudinal studies of child development conclude 
that the prediction of future behavior from observation of 
childrearing practices is extremely difficult." Just dessa 
omöjliga förutsägelser visar att vi bör vända på problema
tiken och i stället enas om vad vi inte kan acceptera att 
barn utsätts för. Det finns egentligen endast ett fåtal si
tuationer då ingripandet tveklöst är relevant. När en posi
tiv förändring i familjen inte med säkerhet kan åstadkommas 
är det emellertid tveksamt om man bör ingripa. Wald (1985, 
s.32) uttalar sig i samma riktning "Although there may be 
many types of 'neglectful behaviour' by parents, there are 
relatively few harms to children with which we should be 
concerned." 

Modellen utgår från att barnets livssituation bedöms utifrån 
"det närvarande", och värderingarna måste därför vara syn
liga och explicita. Wald (1985, s.30) summerar "We are as
king what type of life each child should be guaranteed by 
the state, as well as the relative roles of government and 
family in child-rearing." Vilka värden i fråga om barns 
livssituation vill vi slå vakt om? 

I min hänvisning till den engelska debatten om Good Enough 
Parenting är det en relationsaspekt som jag åsyftar som 
"mätinstrument". Detta är som tidigare nämnts inte ett främ
mande område för det sociala arbetet i vårt land: återigen 
pekar jag på hur bedömningen av barnets situation i familje
hemmet faktiskt äger rum. 

När är då relationen icke-ti11räckligt bra? Naturligtvis kan 
man karakterisera relationsstörningar eller icke-ti11räck-
ligt bra föräldraskap på en rad olika sätt. Ett är då man 
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beskriver den relation där föräldern refuserar och tillbaka
visar. En andra kategori är den relation som är opålitlig 
och där barnet överges, där alltså otryggheten och oviss
heten präglar barnets livssituation. Dessa två kategorier är 
"enkla" och relativt påtagliga. Det svåraste problemet kom
mer alltid att vara att karakterisera den mycket otillräck
liga relationen, vars brister inte består av refusering el
ler övergivande utan där själva relationen är destruktiv. 
Där föräldern skapar en förlamande skuldkänsla, en rädsla 
för att att inte kunna prestera, en upplevelse att vara 
oälskad och liknande. Denna svårighet är den stora utma
ningen för det sociala arbetet i framtiden - en definitiv 
motsats till en diffus och överkravsbetonad föresats. Mitt 
resonemang pekar på ett distinkt kunskapsområde och även på 
att detta är angeläget att utforska. 

Min diskussion och beslutsmodell, som innebär att beslut om 
omhändertagande av barn skall grundas på subsumtionsrationa-
litet och alls ej på förmodade framti der, leder också till 
slutsatsen att vi behöver en annorlunda rättslig reglering. 
I en sådan rättslig reglering anser jag att två omständig
heter (två rekvisit) för barnens del måste urskiljas och ut
pekas som grundvalar för åtgärder som är väsensskilda från 
socialsekreterarens handläggning i övrigt. De omständighe
terna är de fall där barnet blivit misshandlat å ena sidan 
respektive sexuellt utnyttjat å andra sidan (inklusive de 
fall där sådana allvarliga misstankar föreligger). I dessa 
fall är, enligt min mening, det sociala arbetet jämförbart 
med en utredning om påstått brott mot barnet, och handläg
gningen måste beakta detta förhållande. Givetvis måste också 
i dessa fall handläggningen utformas så att den inte i sig 
åstadkommer ytterligare påfrestningar för barnet utöver de 
skador som det redan åsamkats - men också dessa omständig
heter är utanför mitt tema. 

Sexuellt utnyttjande av barn och barnmisshandel i familjen 
är alltså sådana rekvisit som ovillkorligen leder till ett 
omhändertagande av barnet. Good Enough Parenting däremot 
måste först analyseras och värderas tills innebörden är ex
plicit som beslutsgrund. Principen om Good Enough Parenting 
omfattar naturligtvis även ungdomar och deras föräldrar, 
även om det då råder omvända förhållanden, dvs när det 
gäller ungdomar är det oftast deras eget levnadssätt de 
skall "skyddas" från. Den diskussionen rör alltså graden av 
acceptans av den unges levnadssätt och vilka resurser som 
egentligen krävs för "ungdomsvården" inom socialt arbete. 

En viktig slutsats är att socialsekreterarnas beslutsfat
tande behöver underlättas. Nu är ju inte besluten de fattar 
faktiskt 'beslut'. I själva verket är de rekommendationer 
som sedan blir till beslut i socialnämnd och länsrätt. Det 
faktum att socialsekreterarnas rekommendationer sällan änd
ras i kommmande instanser ger dem emellertid beslutsstatus. 
Socialsekreterarnas eget sätt att se på denna arbetsuppgift 
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kan också tolkas som 'beslutsfattande1. Och det är detta be
slutsfattande som skulle underlättas via den förändring som 
jag tidigare diskuterat. 

Den rättsliga reglering jag åsyftar i min diskussion är en 
nödvändig förutsättning för att det sociala arbete med svåra 
barnavårdsärenden äntligen skall nå en lösning. Det ändrade 
synsätt jag förordar - beslut grundat på en bedömning av 
barnets faktiska livssituation - är så radikalt att det inte 
kan växa fram inom ramen för nu gällande rättslig kontext. I 
ett kort perspektiv är en sådan avsikt att "ändra lagen" 
föga trolig. Diskussionen om LVU och LTU har blivit så fast
låst att kraften och lusten att reformera utifrån ett nytt 
synsätt kanske inte ens existerar. 

Men i det längre perspektivet är jag optimistisk: den grund
syn jag argumenterar för innebär visserligen krav på ny kun
skap, men den innebär också att man frigör och drar nytta av 
de rika fonder av erfarenhet som soci al sekreterarna samlat i 
arbetet med svåra avgöranden inom den tunga barnavården. Det 
är erfarenheter som byggts upp, ofta utan deras egen vet
skap, men jag är förvissad om att de existerar. Det är i re
spekt för detta kunnande som jag formulerar mitt sista pås
tående i målrationella termer - barnavården i framtiden kom
mer att utvecklas och fördjupas även för de barn vilkas upp
växtsituation varit mycket svår och olycklig. Inga sociala 
insatser kommer att kunna göra det svåra ogjort men ändå 
mi 1 drat. 
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EPILOG 

Den empiriska delen i min studie är den strålkastare som be
lyst några faktiska situationer där bl a tio barn omhänder
tagits för samhällsvård. Dessa barn presenterades i kapitel 
5. Innan denna strålkastare släcktes kunde dessa barn eller 
ungdomar följas tills dess de placerades utanför sitt egent
liga biologiska hem. Det har nu gått ungefär fem år sedan 
dess och jag vill än en gång rikta en spotlight mot de tio 
barnen för att se vad ingripandet "ledde till". Bilden av 
barnens liv såsom det ter sig nu, är avsiktligt impressio
nistisk, den förmedlar endast ytterst begränsade intryck -
eller glimtar - som emellertid är tillräckligt tydliga för 
att "tala för sig själv". 

Ni eke blev omplacerad (fortfarande enligt LVU) från familje
hemmet till sin mor för ett par år sedan. Omhändertagandet 
enligt LVU upphörde för drygt ett år sedan. Nicke har fått 
två småsyskon. Modern som är arbetslös har ensam hand om 
sina tre barn. Nicke går i första klass, men har svårt att 
klara sig i skolan och får därför hjälp av en elevassistent. 
Återigen arbetar man, från socialkontorets sida, intensivt 
med familjen - enligt handläggaren visar Nicke tecken på att 
han far illa. 

Ni na är kvar inom samhäl1svården. Hon är narkotikamissbru
kare och har avvikit från olika behandlingsställen och där
för ej erhållit 'vård1, hon är också misstänkt för smärre 
brott. Nina som bor ihop med missbrukare är arbetslös och 
har skyddstillsyn. 

Tora studerar och bor i egen lägenhet, hon sköter sig själv 
utan några problem. Samhäl1svården upphörde för några år se
dan . 

Uno är fortfarande kvar inom samhällsvården, men under om
ständigheter som bedöms som mycket goda. Handläggaren kommer 
att föreslå en förändring till frivillig placering vid om
prövningen i juni 1987 - för att så småningom "slussa ut" 
Uno till eget boende. För något år sedan avtjänade Uno två 
månaders fängelsestraff för misshandel. Detta avlöpte väl, 
tack vare de vuxna i familjehemmet som gav honom stöd och 
hjälp. Misshandeln skedde i al kohol påverkat tillstånd. Under 
de här åren har handläggaren (samma som vid omhändertagan
det) haft tät och kontinuerlig kontakt med familjehemmet och 
Uno med motiveringen "man skall aldrig lämna ett placerings
ärende åt sitt öde". Sedan ett år tillbaka arbetar Uno i en 
kontaktverksamhet, vilket uppriktigt engagerar honom. Sedan 
dess sköter han sig utmärkt utan alkoholproblem eller andra 
större problem. Till sin läggning är Uno engagerad och so
cial och handläggare uttrycker sin glädje över hans positiva 
utveckling. "Att vara uthållig och inte ge upp" har enligt 
henne givit goda resultat, "det gäller både social sekretera
ren och familjehemmet, deras samarbete är också viktigt!" 
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Lars har haft långvarig kontakt med kriminalvården. Han bor 
nu på ungkarlshotell, är arbetslös och i behov av ekonomiskt 
bi stånd. 

Kal 1 e finns sedan länge inom kriminalvården. LVU-omhänder-
tagandet upphörde för några år sedan eftersom det inte an
sågs fungera på grund av Kalles ständiga rymningar. Dessa 
har fortsatt även vid placeringar inom kriminalvården. Där
för har Kalle inte kunnat få någon vård. 

Urban bor hos sina föräldrar. Han är alkoholmissbrukare och 
arbetslös sedan länge. Urban har avtjänat ett fängelsestraff 
för rattfylleri och har för närvarande skyddstillsyn. 

Casper flyttade när samhäl1svården upphörde för fyra år se
dan. Det saknas information om honom därefter. 

Kurre är sambo, han arbetar och har endast varit aktuell på 
socialkontoret på senare tid för ett mindre ekonomiskt bi
stånd. Samhäl1svården upphörde för några år sedan. 

Tanja har utbildat sig och arbetar nu inom sitt yrke. Hon 
bor i egen lägenhet och klarar sig även ekonomiskt. Sam-
hällsvården upphörde för tre år sedan. 

Efter fem år har samhäl1svården upphört för sex av de tio 
omhändertagna barnen 
el 1 er 
För fyra av de tio omhändertagna barnen kvarstår samhälls-
vården efter fem år. 
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ENGLISH SUMMARY 

BETTER DECISIONS! The acting of social workers when taking 
children into care. 

The problem: the social worker's dilemma when taking child
ren into compulsory care. 

The social worker's task when taking children into care and 
placing them in foster homes or institutions, that is, when 
initiating a separation of children and biological parents, 
is extremely difficult and has often been criticized. Her 
dilemma contains several problems, or dimensions. She has to 
assess parents and children from different aspects, such as 
psychological, social and legal. This gives her a certain 
amount of power, and yet she feels powerless because of a 
lack of support and of explicit policies and legal recommen
dations. Her own emotions and values interfere with her pro
fessional skill, and this sometimes leads to a confusion of 
her own life story and that of her client. There is also an 
obvious risk of her identifying herself with the child or 
with the parent. If the handling of such cases seems to be
come too agonizing, one way of reducing the anxiety is to 
simplify the problems and not acknowledge their consequences 
for the family. This is an action which might have a short-
term relieving effect but which in a long-term perspective 
might also be the cause of mental strain. 

Accordingly, the decision to recommend compulsory care for a 
child is complicated by a number of serious obstacles. One 
of the difficult points for the social worker seems to be 
the existing laws, which are rather flexible and implicit in 
their regulations as to the grounds for taking children into 
care. 

The study covers a time when the Child Care Act of 1960 was 
replaced (January 1st 1982) by new social laws which include 
voluntarily admitted children and a special law, The Act on 
Taking Young People into Costody (LVU). The effect of the 
new laws is a decrease in the number of children taken into 
compulsory care. Still, this number is high in Sweden compa
red with the other Nordic countries. 

The background and design of the study 

The aim of the study is tc examine and analyse the social 
worker's acting in child care work, especially the decision
making when a child is taken into care. The data was collec
ted from one local authority, Umeå, in the north of Sweden. 
Umeå has about 80,000 inhabitants, and the social work prac
tice is implemented by 27 social workers (17 women and 10 
men). 6 of the social workers are specialized, in a 'foster 
care group 1, which works with children already placed, with 
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foster parents and with adoption. The other 21 work on a ge
neric basis and handle all kinds of social problems, such as 
financial difficulties, drug abuse and all kinds of child 
care, including the decisions to take children into care. 
Most of the social workers in Umeå have very long professio
nal experience. 

Within the framework of the general child care work, the so
cial workers' handling of cases where children are taken 
into care is studied. In this way a more comprehensive pic
ture of child care and its very special problems of judge
ment is obtained. 

Ten children altogether were taken into care by compulsion, 
nine of them teenagers. This is a rather surprising result, 
since the social agency had estimated this figure to be con
siderably higher and mainly to present small children. The 
pattern changed, however, with the new legal regulations; 
some of the compulsory cases now appeared as voluntary 
cases. Thirty children were voluntarily admitted to care, 
half of whom were under twelve years of age. 

The ten compulsory cases were studied intensively as regards 
changes of adult partners, of earlier experiences of separa
tions, earlier social interventions and measures, the rela
tions between parents and child, the families' removals, the 
child's school experiences, development and health, the 
health, education and maintenance of the parents, etc. A 
number of these children were interviewed. Their records 
were studied as far back as possible, and some of them tur
ned out to have been known at the agency for several years. 
All investigations and other information were also examined 
in order to get an overall picture of the families. These 
children were followed closely for somewhat more than three 
years. 

All the general child care cases registered as new during 
the data-collecting year (= 166 cases) were studied in less 
detail, but still focusing on the viewpoints and actual 
problem-solving measures of the social workers. Data was ob
tained by a continuous follow-up of the records, sometimes 
supplemented by interviews of the social workers. 

The social workers were continuously interviewed, both in an 
informal way and by questionnaires. The latter were also 
used to structure the documented information about the fami
lies. Observations of the social workers went on for three 
years, when I also sat in on various kinds of meetings. All 
social workers also answered an inquiry regarding their opi
nions of their working conditions "and their tasks. 
During the three years when I spent a lot of time at the 
agency, I learned to know its social work practice very 
well. I also attended meetings at the agency and with other 
authorities and institutions. One social worker worked to
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gether with me in collecting and analyzing data, and we met 
with a 'project group' of twelve social workers twice a 
month for discussions of the results and to do case-studies. 

As is seen, a variety of sources of information were used: 
interviews, observations, questionnaires and all kinds of 
documented material, such as the agency's records, case
books, etc. 

My research model is mainly of an evaluative nature; I aim 
to describe, analyze and discuss the child care work, spe
cially the kind when children are taken into care. My own 
role in the research has been characterized by 'engagement' 
as well as 'distance'. This means that I have alternated 
between an 'actor-paradigm' and a 'spectator-paradigm' - an 
active and a passive role, involving two-way as well as one
way communication, with an emphasis on the former. 

Child care work 

In the interviews and questionnaires the social workers de
clared that child care is the most trying of all tasks in 
their field. Insufficient knowledge of children, especially 
of teenagers was said to be a serious obstacle in their 
work. Having 'too many' child care cases was considered the 
main trouble - but 'too many' was not actually related to a 
specific amount. Irrespective of the number of cases for 
each social worker they were always too many. Even at one 
point in time when the spread was 53 - 1! The new cases in 
which one had taken measures were only 1.4 - 2.6 per month 
and social worker. Of the 166 new child care cases in a year 
the social worker statistically had (counted in two diffe
rent periods) either less than one new client a month or one 
new client every third month. It was well demontrated that 
it is the character of the child care work, with its exis
tential or material problems and not the caseload as such 
that affects social workers in a very painful way. Out of 
the 166 new child care clients 77 % were teenagers, a rather 
surprising fact even to the social workers themselves. There 
seems to be more anxiety involved when working with small 
children, and therefore one tends to 'forget' about all the 
teenagers. Only about a third of the 166 clients were girls. 
In almost half of the cases the family was already known at 
the agency, e g for financial help. The great number of 
teenagers may explain why, in 99 cases, the referral came 
from the police. It is notable that day nurseries and 
schools together made only 3 referrals. 

Only in 30 cases did the social worker contact the child or 
young person and his family within a week from referral, In 
56 cases this was done within a month, and in 23 cases, all 
teenagers, the social worker never even contacted the client 
and his family at all. The analysis shows that there is a 
clear difference between the problems of adolescent clients 
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and the resources that are available to solve them. This, 
combined with a lack of knowledge of teenagers and their de
velopment, is likely to hamper social work with these 
clients. The red-tape routine is also quite extensive and 
could certainly be decreased in favour of more imagination 
and engagement when handling child care cases. The study 
also proved that there is a special need to increase the 
readiness to work with the adolescent clients. 

Taking children into care by compulsion 

The element of compulsion when separating a child from his 
parents makes the decision-making particularly difficult. 
One positive effect of the new social laws that came into 
force on the first of Januari 1982 was that they soon resul
ted in a decrease of measures taken by compulsion. At the 
same time, the number of voluntarily admitted children in
creased. This tendency was also observed in our Umeå data, 
where considerably more placements were terminated than 
started, whether compulsory or voluntary ones. Figures in 
fact revealed 0.15 compulsory cases per year and social 
worker, or one case each every sixth year! Still, this task 
is experienced as almost 'impossible1. 

The data studied closely during one year appeared at the 
time of changing the laws. Ten children were taken into care 
by compulsion; one small child and nine adolescents. The 
trend of the data also shows that compulsory care 
predominates among the adolescents, while most of the small 
children are voluntarily admitted. 

The records of a sample of 53 clients were compared with 
those of the ten clients taken into care by compulsion. The 
difference between the groups was gradual rather than cri-
terial. No absolute dividing line could be drawn between 
them. Some of the adolescents in the sample group might be 
at the beginning of the career-pattern that had led the ten 
children into care. 

Long-term fostering 

Twenty children had stayed for more than ten years in care, 
and most of them had been placed before or around the age of 
one. Only seven were taken into care by compulsion. Eight 
children had been placed in the foster home where they still 
lived, whereas the others already had two or more placements 
behind them when very small. Only in two cases was there any 
current contact between the placed child and his biological 
parent. 

In almost half of the cases adoption had been vaguely dis
cussed at some point in time, mostly at the request of the 
foster parents. International research has pointed out the 
psychological and legal insecurity in long-term fostering, 
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but nevertheless adoption is in these cases seldom conside
red seriously in Swedish social work practice. Social 
workers found it hard to discuss eventual adoption with the 
foster parents and the biological parents and also to act 
for decisions to adopt. This was due to a lack of knowledge 
of the issues connected with adoption but also to a reluc
tance to stir up old 'forgotten' cases. The children still 
live in conditions similar to those of adoption but without 
the security of a formally adopted child. There is an urgent 
need in Sweden to discuss and analyse the alternative of 
adopting those children that have been placed in foster ho
mes on a long-term basis. 

The decision-making process 

The social worker is influenced by her own life-story and 
values in the process of decision-making. These are related 
to her perception which in turn relates to the choice of in
formation collected. The awareness of this, together with 
the demand for objectivity, causes the social worker to be
come too vague in her formal reports. The child and his pa
rents are described in very general terms, and the proper 
reason for the compulsory separation is implicit. Psycholo
gical reports are readily referred to, but analysis by the 
social worker of reasons for and against taking the child 
into care is rare. Judging by the interviews, the social 
workers were, however, intuitively convinced of the neces
sity of taking the children into care, although they could 
not correctly justify the intervention. 

There are a certain amount of factual restrictions involved, 
when the social worker is to decide about taking children 
into care: legal regulations, organisational guidelines and 
available resources. These factual restrictions cause addi
tional anxiety in the decision-making, as they are wrongly 
interpreted by the social workers as their own insuffi
ciency. 

There are also two incompatible psychological elements in 
the decision-making. One is the insight that "this situation 
is unacceptable for this child", which justifies the inter
vention. Then arises the question "to what kind of life do I 
move this child?" This is impossible to predict, and there 
is therefore no answer that may serve as justification of 
the decision. Yet - and this is a vital point - such an im
possible prediction is the only thing that could have nodded 
approvingly to the social worker, saying: "You made the very 
right decision". 

The anxiety in the decision-making is an inescapable ele
ment, which constitutes the social worker's emotional de
fence reaction and may also influence the cognitive struc
ture of the situation. Two different kinds of agony are 
identified: the agony of decision-making and the agony of 
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Separation (which originates from identification with the 
clients). The former is related to predicted consequences in 
the future and brings to the fore the various defence reac
tions in terms of 'avoidance responses'. The traumatic agony 
of separation, on the other hand, is kept in check by de
fence reactions in terms of 'repression'. To 'save oneself' 
in the short perspective by defence reactions is at the same 
time to 'weaken oneself' in the long run. One way to reduce 
this problem is to offer the social worker continuous first-
rate supervision when she is dealing with difficult foster 
care cases. 

When the individual is the decision-maker it is necessary to 
distinguish between two kinds of decisions: 'decisions of 
purpose' and 'decisions of sub-sumption'. Decision theories 
are almost always concerned with only the former type. In my 
opinion the decisions of subsumption are more relevant for 
social workers acting in difficult child care cases. 

The 'decisions of purpose' rest far too much on the belief 
in predictions. Time orientation is related to the probabi
lity of future occurrences. Even the judgement of the family 
is based on the child's future situation. In view of their 
uncertainty, these decisions make the social worker's task 
impossi bl e. 

'Decisions of subsumption' aim at classifying problems or 
situations. This type of decision requires a normative cha
racter of the law, norms which definitely show what situa
tions are not acceptable for children. 

A new model for decision-making 

The proposed model for decision-making aims to reduce the 
social worker's agony by shifting some of her burden of res
ponsibility over to the society. This is achieved by letting 
the grounds for a decision to take a child into care rest 
explicitly on the principle of subsumption. The social 
worker's task is thereby limited to assessments of the 
child's present situation. 

The model is rather unsophisticated and is based mainly on 
three criteria: 
1) The alternatives for decisions should not be judged with 
regard to predictions about the consequences for the child 
and his parents. 

2) Two circumstances should unconditionally lead to an in
tervention: child abuse and sexual abuse in the family. 

3) Another decisive criterion should be what has been called 
'Good-Enough Parenting'. 



171 

The third criterion in particular necessitates a careful 
discussion of the principles to be used when establishing 
the criteria for the judgement of Good-Enough Parenting. My 
view is that the most important consideration is the rela
tion between child and parents. How are relations to be as
sessed? When they are so inadequate that the child is in ob
vious danger, society/the social worker is authorized to in
tervene and take the child into care. "Parenting is not good 
enough" in relations where the child is rejected, in unre
liable relations, that is, when the child is abandoned, and 
for instance in relations which are in themselves of a dest
ructive nature, creating a paralysing feeling of insuffi
ciency in the child. Children in situations like these are 
in a hopeless dilemma and should qualify as candidates for 
the intervention of the social worker. 

In a model of decisions which is based on the principle of 
subsumption distinctions are explicit. The social worker's 
task will be more of a 11 egal1 nature, but there will appear 
inevitable difficulties at the point of intersection between 
the 'legal' decisions of subsumption and the psychological 
data which are the basis for the decision. It is this area 
that will have to be explored when a new model of decision
making, more satisfactory to the decision-maker, the social 
worker, is developed! My contribution to this important work 
is, hopefully, that I have specified the nature of the 
probi ems. 
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Socialsekreterarnas organisation, funktion och 
handläggni ngsruti ner 

För att förtydliga socialsekreterarnas roll, arbetsuppgift 
och plats i organisationen vid tiden för undersökningen ges 
här en kort översikt. Umeå kommuns barnavård handläggs en
ligt Socialtjänsten inom den sociala avdelningens distrikts
grupper (av de som här benämns socialsekreterarna) samt 
fami 1jehemsgruppen (här benämnda familjehemssekreterarna). 
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Det är i huvudsak distriktsfunktionen och fami 1jehemsfunk-
tionen som omfattas av undersökningen. 
Inom organisationen finns såväl funktions- som befattnings
beskrivningar för di striktsgrupperna och familjehemsgruppen: 

FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR DISTRIKTSGRUPPER FÖR INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG 
Distriktsgrupperna inom centrala distrikten 1-4 skall direkt 
under chefen för sociala avdelningen handha individuellt 
förebyggande och eftervårdande åtgärder, utrednings- och be
handlingsarbete enligt den lagstiftning som finns inom so
cialtjänstområdet. Individuellt besluta i av socialnämnd de
legerade ärendegrupper. Med iakttagande av lagstiftning och 
lämnade riktlinjer åligger det personalen inom distrikts
grupperna dels tillse att individuella servicebehov till
godoses, dels tillse att lagarbete och samarbete främjas och 
utvecklas, både internt och mellan socialkontorets personal
grupper och i kontakterna med personal hos annan förvaltning 
eller huvudman. 

FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR FAMILJEHEMSGRUPPEN 
Familjehemsgruppen skall direkt under chefen för sociala av
delningen handha handläggning av samhäl1svårdsärenden, till
syn av familjehem, rekrytering av familjehem och övervakare/ 
kontaktmän, feriebarnsverksamhet och adoptionsärenden. 

BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR SOCIALSEKRETERARNA PÅ 
DISTRIKTSGRUPPEN 
Handlägga individ- och familjeomsorgsärende med iakttagande 
av förekommande lagstiftning inom socialtjänstområdet. I ut
rednings- och behandlingsarbetet samarbeta med andra perso
nalgrupper inom distriktet. I förekommande fall föredraga 
handlagt ärende inför nämnd och utskott. 

BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR SOCIALSEKRETERARE PÅ FAMILJEHEMS
GRUPPEN (F AMILJEHEMSSEKRETERARNA) 
Handlägga adoptions- och samhäl1svårdsärenden samt utöva fa
miljehemstillsyn. Rådgivning i enskilda adoptions- och sam
häll svårdsärenden. 

De tre kommunkontoren handlägger själv sina samhällsvårds-
ärenden. 

Ärendehandläggning i praktiken 

En muntlig eller skriftlig anmälan (utifrån eller från någon 
inom organisationen) inkommer till utredningsbiträdet som 
kontrollerar om berörd person redan finns registrerad på so
cialkontoret. Anmälan registreras och lämnas vidare, i före
kommande fall till tidigare handläggare i annat fall till 
gruppledaren på respektive distrikt. Om det bedöms (av 
gruppledaren eller gruppen) att ett ärende bör öppnas i frå
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gan lämnas det till en handläggare (socialsekreterare). En 
utredning påbörjas. Social sekreteraren kontaktar personen i 
fråga och de träffas på socialkontoret eller vid ett hembe
sök. Utredningen innebär oftast även kontakt med andra myn
digheter eller personer i klientens omgivning (t ex anhö
riga). Socialsekreteraren har möjlighet att ta upp ärendet 
till diskussion vid en di striktsgruppträff eller få hjälp 
med handläggningen av gruppledaren eller annan kollega. 
Efter utredningen görs en bedömning om det föreligger behov 
av fortsatta insatser i ärendet. Resurser för stödinsatser 
(t ex kontaktperson eller stödfamilj) rekryteras via fa
miljehemsgruppen med vilken samarbete också inleds då det 
finns behov av placering i familjehem som åtgärd. Om det 
gäller tvångsåtgärd lämnar handläggaren ärendet vidare till 
socialnämnden för ansökan om vård enligt LVU. Är socialnämn
den enig med socialsekreterarens förslag lämnas ärendet vi
dare till länsrätten för beslut om samhällsvård. Efter be
slut i länsrätten övergår ansvaret för ärendet till familje
hemsgruppen (fami 1jehemssekreteraren). Vanligtvis har fa
miljehemssekreteraren ansvar för barnet och familjehemmet 
medan socialsekreteraren (på di striktsgruppen) ansvarar för 
kontakten med de biologiska föräldrarna. Ett visst samarbete 
mellan dessa handläggare förutsätts. Skulle emellertid hand
läggaren, efter utredningen, bedöma att det inte fordras nå
gon fortsatt kontakt mellan socialkontoret och den presum
tive klienten, lämnas ärendet åter till social registret för 
avskrivning. 

I föreliggande arbete är det socialsekreterarnas och fa
miljehemssekreterarnas enskilda arbete och samarbete inom 
barnavården som är av särskilt intresse. 

Problem och begränsningar 

Den process som studerats bygger på data vars begränsningar 
möjliggör olika tolkningar beroende av forskarens intresse 
och värderingar. Så är t ex det dokumenterade materialet i 
socialakterna, kval itetsmässigt ojämnt (och förstås inte 
skrivet för att utgöra underlag för forskning). Ofta är 
fakta redovisat på ett vagt eller mångtydigt sätt och moti
veringar för åtgärder rubricerade i enlighet med praxis, 
vilket urholkar den personliga utsagan. Ett typiskt exempel 
är "barnets bästa", ett icke-operationellt begrepp med vida 
användning. Om ett stort antal icke-operationella begrepp 
används flitigt kan vi anta att barn med vitt skilda bak
grund och problem skildras på samma sätt. Studiet av aktma
terialet kan därför sägas vara behäftat med semantiska prob
lem. Att belysa data från flera håll är det tillvägagångs
sätt som tillämpats för att utjämna begränsningarna hos en
skilda data. 
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Socialsekreterarnas subjektiva bedömningar, så som de av
speglar sig i såväl akterna som i intervjuerna, bildar för
stås tyngdpunkten i datainsamlingen. En tyngdpunkt som är 
lämplig och nödvändig på grund av den nyckelroll som social
sekreterarna innehar när det gäller omhändertaganden av 
barn. Mina subjektiva tolkningar av socialsekreterarnas per-
ceptiva observationer utgör undersökningens yttersta be
gränsning, men det är ett generellt problem av vetenskaps-
teoretisk allmängiltighet för samhälls- och beteendeveten
skaperna och ej speciellt för den här studien. 

Oberoende av vilken undersökningsmetod som används så har 
den svagheter. Den kritik som kan riktas mot observationer 
som datainsamlingsmetod, måste hänföras till den perspektiv
skillnad som råder mellan aktören och den som observerar 
handlingen. Eftersom orsakerna till handlingen kan återfin
nas antingen i aktörens omgivning eller i hennes person är 
det alltså inte uteslutet att jag feltolkat handlingar trots 
min medvetenhet om denna möjlighet och riskfaktor. För att 
försäkra mig om största möjliga relevans vid bedömningen har 
jag emellertid dels belyst handlingen från olika perspektiv 
och dels fått feed-back på tolkningen via seminarier eller 
vid projektgruppens möten. 

Intervjuerna karaktäriseras av retrospektiva frågor med de 
brister som en sådan metod innebär. 

Informationskällor och datainsamlingsmetod 

Studiet av tidigare forskning inom ämnesområdet samt den 
probleminventering som genomfördes vid planeringen av under
sökningen, har varit avgörande för valet av relevanta data. 
De handläggande social sekreterarna och de omhändertagna bar
nen samt det processuella och faktiska handläggningsmönstret 
studerades mer ingående än övriga barnavårdsärenden, social
sekreterare samt långtidsplacerade barn. I det följande pre
senteras de variabler som i huvudsak studerats och de infor
mationskällor och metoder som använts för att samla in och 
beskriva studieobjekten. 

SOCIALSEKRETERARNA/HANDLÄGGARNA AV OMHÄNDERTAGANDENA 
Den social sekreterare som handlade ett omhändertagande av 
barn under datainsamlingsåret följdes i vissa avseeenden 
retrospektivt - och fram till ungefär ett år efter place
ringen. I förekommande fall konsulterades tidigare handläg
gare av ärendet. 

Beskrivningen av socialsekreterarna baseras på: ålder, kön, 
yrkeserfarenhet, synpunkter på och upplevelser av arbetsupp
gifterna, i synnerhet inom den tunga barnavården. Beskriv
ningen av handläggningsprocessen inkluderar val av informa
tionskällor och samarbetspartner, bedömningsaspekter, val av 
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åtgärder i planeringen och genomförandet samt stödet från 
arbetskamrater eller organisationen. Beträffande ålder, kön 
och yrkeserfarenhet skiljer sig inte dessa handläggare från 
socialsekreterargruppen som helhet. Att de utgör ett sär
skilt urval beror alltså på att de handlagt och utrett de 
fall som lett till omhändertaganden. 
Som grund för analysen krävdes att vissa kritiska punkter i 
handläggningen identifierades och lyftes fram. Dessa bestäm
des efter teoretiska studier t ex Göransson m fl (1981, 
1983), Aldgate (1978) och Stevenson (1981) samt efter fall
seminarier och diskussioner i projektgruppen. Som exempel 
kan nämnas kontakten med barn och föräldrar, samarbetet inom 
socialkontoret och utanför, val av tillgängliga resurser och 
en specificering av önskade resurser, åtgärder för stunden 
och i ett framtida perspektiv dvs kort- och långtidsplane
ring. Eftersom det inte finns någon absolut logisk ordning 
för de olika delmomenten i handläggningsförfarandet insamla
des all tillgänglig data för att senare struktureras och 
analyseras inom de huvudsakliga momenten. 

Följande informationskällor och datainsamlingsmetoder använ
des 
Intervjuer Kunskap om socialsekreterarna erhölls i första 
hand genom direkta frågor. Frågeformuläret som användes för 
att inhämta information om barnet (ärendet) var utarbetat så 
att det även gav upplysning om handläggningen. Det användes 
alltså som underlag för strukturerade intervjuer. Vid därpå 
följande ostrukturerade intervjuer eller informella samtal 
fick socialsekreterarna ytterligare tillfälle att beskriva 
och förklara sina handlingar och förhållningssätt. Fördelen 
med kombinationen av intervjuer, där informationsinhämtandet 
är strukturerat i förväg och samtal där ämnet är givet men 
personerna samtalar på lika villkor, är att man uppnår 
större kunskap och en vidgad belysning av problemet eller 
studieobjektet. 

Intervjuer med omhändertagna ungdomar. Fem av de omhänder
tagna ungdomarna intervjuades, bl a beträffande synen på 
"sin" social sekreterare. Frågorna var halvstrukturerade och 
avsåg att få ungdomarna att med egna ord beskriva handlägg
ningen utifrån sitt perspektiv, "då och nu" (intervjun ägde 
rum ett år efter placeringen). 

Aktmaterial; journalanteckningar, utredningar mm. Genom att 
studera framställningen av problemet i aktmaterialet fram
stod ännu en bild av socialsekreteraren och handläggningen d 
v s den del av handläggningen som man valt att dokumentera. 

Enkät. Social sekreterarnas syn på arbetet inom den tunga 
barnavården inhämtades också via en skriftlig enkät som om
fattade samtliga socialsekreterare (se beskrivning nedan). 
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ÖVRIGA SOCIALSEKRETERARE 
I fråga om övriga socialsekreterare studerades variablerna: 
ålder, kön, yrkeserfarenhet, synpunkterna på arbetsuppgif
terna i synnerhet inom barnavården samt handläggningen av 
barnavårdsärendena i stort. 

De kriterier som valdes för att beskriva soci al sekreterarna 
och deras arbete avsåg att spegla dels handläggningen av 
barnavården och dels synen på sin yrkesroll och dess möjlig
heter. Valet präglades dels av den offentliga debatten om 
socialsekreterarnas arbetsinsatser och dels av Göranssons, 
Månssons och Sundmans (1981) arbetsrapport "Socialarbetarnas 
arbetsmi1jö". 

Följande informationskällor och datainsamlingsmetoder använ
des. 
Enkät. Samtliga soci al sekreterare fick besvara (anonymt och 
skriftligt) en enkät, vars frågor grupperades kring arbets
uppgifternas art, arbetsbelastning och arbetets stöd och 
styrning. Drygt hälften av frågorna gav utrymme för kommen
tarer eller motivering av svaren. 

Aktmaterial; journalanteckningar mm. Vissa fakta från aktma
terialet överfördes till registerkort (bil x) och samtidigt 
studerades den dokumenterade informationen om hur socialsek
reteraren agerat under ärendets gång. 

Informel 1 a samtal. Eftersom jag befann mig på socialkontoret 
under en lång tid blev det många tillfällen till samtal med 
socialsekreterarna om barnavårdsarbetet, yrkesrollen, so
cialkontorets organisation mm. 

DE TVÄNGSOMHÄNDERTAGNA BARNEN 
De omhändertagna barnen beskrivs utifrån: ålder, kön, sys
kon, familjekonstellation inklusive kända förändringar, ti
digare separationserfarenheter, tidigare sociala åtgärder 
för barnet respektive föräldrar och syskon, förälder-barn 
förhållandet, flyttningar, skola, utveckling och uppväxt
villkor i övrigt, föräldrarnas hälsa, ålder, utbildning och 
försörjning, beskrivning av första kontakten i ärendet, or
sak till interventionen samt barnets och föräldrarnas reak
tion i samband med omhändertagandet. 

Stöd för ovanstående variablers relevans återfinns med vissa 
variationer i tidigare forskning (de är i själva verket 
grundläggande för den här typen av undersökningar), t ex hos 
Aldgate (Triseliotis, 1980), Börjeson m fl (1979), McCotter 
(1981) Packman (1986) och Shapiro (1976). 

Barnets ålder är en viktig utgångspunkt för bedömning av 
dess utveckling och behov, men också för klassificering i 
olika åldersgrupper som medger vissa jämförelser av barnens 
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livserfarenheter. Variablerna syftar till att ge en så nog
grann beskrivning som möjligt av barnet som individ, dess 
miljö och uppväxtvillkor. Det krävs också en analys av orsa
ken till omhändertagandet för att bedöma såväl interven
tionen som innehållet i den fortsatta planeringen. Föräld
rarnas relation till barnet, sociala kontakter och even
tuella problem är också av avgörande betydelse för själva 
omhändertagandet och den framtida planeringen. 

Följande informationskällor och datainsamlingsmetoder använ
des. 
Socialkontorets registerlistor. En kontinuerlig genomgång av 
de månadsvisa regi steri i storna gav, via en åtgärdskod, upp
lysning om beslutade omhändertaganden. Personnumret på bar
net respektive föräldern noterades och aktmaterialet togs 
fram. Vissa fakta om barn och föräldrar registrerades på ett 
för ändamålet särskilt utarbetat registerkort. (bil ) 

Socialnämndens protokoll. Efter att ha upptäckt "felkodade" 
barn eller åtgärder i registerlistorna krävdes en kontroll 
av uppgifterna. Den säkraste källan för information om be
slut om omhändertagande (BvL) eller ansökan om vård (LVU) 
till länsrätten, är den instans i vilka besluten fattas el
ler ansökan görs, dvs i socialnämnden. Därför granskades 
också protokollen därifrån. 

Aktmaterial ; journalanteckningar, utredningar mm. Allt aktma
terial inklusive det som i gamla ärenden fanns arkiverat, 
studerades noggrant. Journalanteckningar som förts av flera 
socialsekreterare gav olika information som kompletterade 
bilden av familjen. För samtliga fall kan sägas att de gav 
information om barnets utveckling, uppväxtvillkor och skol
gång och eventuella avvikelser från dessa. Fakta om föräld
rarna återgavs i varierande omfattning och detaljrikedom. 
För att strukturera informationen från aktmaterialet och 
göra ärendet, i vissa avseenden, jämförbart med andra ären
den upprättades ett formulär baserat på interventionsproces
sen efter Loewenbergs (1977) modell.(bil) Vid tveksamheter i 
tolkningen av aktmaterialet konsulterades handläggaren eller 
tidigare handläggare i ärendet. Utredningarna kompletterades 
ofta med intyg, uttalanden, eller andra utredningar från 
oli ka myndigheter. 

Intervjuer med handläggande socialsekreterare. Frågeformulä
ret som användes vid genomgång av aktmaterialet utnyttjades 
även som strukturerat intervjuformulär med handläggande so
cialsekreterare. Därmed erhölls ytterligare information om 
barnet, familjen och dess förhållanden. Händelser som inte 
journalförts återgavs gärna muntligt, likaså framkom fler 
detaljer kring det som redan dokumenterats i akten. En viss 
försiktighet inför vad som bör nedtecknas skriftligt kunde 
märkas hos intervjupersonerna. Då data från de två frågefor-
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miliaren sammanställts (från aktmaterialet och intervjun med 
handläggande socialsekreterare) skrevs en redogörelse för 
ärendet baserat på samlade data. Denna beskrivning godkändes 
av respektive socialsekreterare innan undersökningen fort
satte. I fortsättningen förekom ostrukturerade intervjuer 
och informella samtal om såväl barnet och dess familj som 
handläggningsförfarandet. Efter placeringen av barnet in
tervjuades fami 1jehemssekreteraren, särskilt i fråga om pla
ceringens och planeringens genomförande och resultat. Under 
den fortsatta undersökningen, t ex beträffande uppföljning, 
omplaceringar osv, var det i huvudsak fami 1jehemssekretera
ren som bidrog med information, eftersom ansvaret över
flyttas till familjehemsgruppen i och med placeringen av 
barnet. 

Intervju med barnet. Nio av de tio omhändertagna barnen var 
tonåringar och preliminärt möjliga att intervjua vid upp
följningen. Fami 1jehemssekreteraren avrådde från intervjuer 
i två kritiska fall, dessutom var två pojkar svåra att nå. 
De övriga fem ungdomarna intervjuades på sina respektive 
placeringsställen. Intervjun omfattade frågor om deras syn 
på handläggningen, soci al sekreterarna samt deras egna upple
velser i samband med omhändertagandet och placeringen. 

ÖVRIGA BARNAVÅRDSKLIENTER 
För övriga barnavårdsklienter studerades följande: ålder, 
kön, syskon, familjekonstellation, tidigare sociala åtgärder 
för barnet respektive föräldrarna, föräldrarnas ålder, ut
bildning och försörjning, övrigt om familjen, beskrivning av 
anmälan och första kontakten i ärendet. 

Syftet var att jämföra de omhändertagna barnen med övriga 
barn som blev aktuella inom barnavården under samma år. 
Skiljer sig de omhändertagna barnen i fråga om t ex ålder 
och problem från övriga barnavårdsklienter eller kan de an
ses utgöra ett representativt urval? En liknande grundlig 
undersökning som gjordes av de omhändertagna barnens bak
grund och handläggningsprocessen kunde av tidsskäl inte re
plikeras på samtliga barnavårdsärenden. De data som därför 
valdes för jämförelse var sådana som relativt enkelt kunde 
insamlas. Kartläggningen avsågs också kunna klargöra vilken 
typ av barnavårdsarbete som var mest frekvent. Valet av 
variabler för beskrivningen är de som ofta förekommer i 
undersökningar om barnavården, vilket underlättar jämförel
ser och analysen. (Se t ex Kadushin (1980), Killen Heap 
(1982, 1983). 

Följande informationskmäl1 or och datainsamlingsmetoder an
vändes . 
Socialkontorets registerlistor. För varje månad studerades 
registerlistorna över nytillkomna ärenden. Via åtgärdskoder 
upptäcktes de aktuella barnavårdsärendena. Personnumren på 
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barn respektive föräldrar (s k registerledare) noterades och 
därefter togs soci al akterna fram. 

Aktmaterial; journal anteckningar mm. För varje nyöppnat bar
navårdsärende studerades aktmaterialet, som ofta inte in
nehöll särskilt mycket information i början och därför 
krävde återkommande studier. Undantag utgjorde en del 
"gamla" ärenden som varit avskrivna men åter registrerats. 
Ett registerkort hade utarbetats (bil ) för att strukturera 
insamlingen av data i enlighet med de ovan nämnda variab
lerna. På kortet fanns också utrymme för kommmentarer huru
vida det dokumenterades övervägande positiva eller negativa 
fakta om familjen i akten. Registerkorten utgjorde underlag 
för kodning, databearbetning och en sammanställning av bar
navårdens klienter i vissa avseenden, dvs i en enkel kvanti
tativ analys. 

Socialsekreterarna. Vid tveksamhet inför tolkningen av inne
hållet i aktmaterialet konsulterades social sekreterarna. 

ÖVRIGA INFORMATIONSKÄLLOR 
Observationer. Under stor del av projektperioden befann jag 
mig i nära anslutning till socialsekreterarna och det socia
la arbetet på socialkontoret. Jag har därför kunnat 
tillvarata många tillfällen till direkta observationer, t ex 
vid socialsekreterarnas möten med klienter (efter klienter
nas medgivande), vid di striktsgruppsmöten, vid familjehems-
gruppsmöten och vid socialsekreterarträffar kring speciella 
frågor. Observationerna är därför ett betydelsefullt komple
ment till övrig datainsamling. 

Projektgruppen har bestått av tolv social sekreterare, en 
från vardera distriktsgrupperna, en gemensam för kommunkon
toret samt hela familjehemsgruppen. Kontinuiteten i gruppen 
har befrämjat arbetet, som vuxit fram under ca 15-20 möten 
eller seminarier per år i tre år. Gruppen har fungerat som 
en referensgrupp parallellt med projektarbetet och har där
med utgjort ett diskussionsforum för tolkningen av resulta
ten . 

Urval och bortfall 

MÅLGRUPP 
Den kritik i fråga om handläggningen av tvångsomhändertagan
den av barn som riktas mot socialsekreterarna från olika 
håll samt den osäkerhet och ångest inför denna arbetsuppgift 
som socialsekreterarna själv omvittnat har varit avgörande 
för val av målgrupp. Undersökningens målgrupp var således de 
socialsekreterare som någon gång under datainsamlingsperio
den handlade ett tvångsomhändertagande, som senare besluta
des i länsrätten. Att separera barn och föräldrar med tvång 
upplevdes som oerhört påfrestande av social sekreterarna. Men 
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i slutet av projektperioden, då SoL varit i kraft i två år, 
uppstod frågor kring de frivilliga placeringarna (vilka ökat 
på bekostnad av tvångsåtgärderna), som indikerade att hand
läggningen av dessa hade många svårighetsfaktorer gemensamma 
med tvångsomhändertagandena. Dessa frågor var inte aktuella 
vid tiden för problemformuleringen vid undersökningens bör
jan och därför är de socialsekreterare som handlagt de fri
villiga placeringenarna exkluderade från målgruppen. 

URVAL 
Urvalet bestämdes av det antal barn som tvångsomhändertogs 
under en ettårsperiod eftersom det var socialsekreterarna 
och dessa omhändertaganden som utgjorde de huvudsakliga stu
dieobjekten. Urvalet definieras enligt följande. 

socialsekreterare som handlagt ärende där barn 
barn omhändertagits för samhällsvård i Umeå 
kommun under tiden 
1/8 1981 - 31/7 1982 

P g a övergången från BvL till SoL och LVU vid årsskiftet 
1981-82 omfattas ärendena av: 

BvL §§ 25a och b, 29 samt 30 
under tiden 1/8 - 31/12 1981 

LVU §§ 1:1 och 1:2 samt 6 
under tiden 1/1 - 31/7 1982 

Vid planeringen av projektet uppskattade socialkontoret an
talet barn som tvångsomhändertogs under ett år till ungefär 
30-40. Detta antal var emellertid överskattat, i verklig
heten blev endast tio barn tvångsomhändertagna. För att stu
dera i vilken kontext dessa ingår, dvs ur vilken större 
grupp barnavårdsärenden som dessa urskiljs som särskilt 
svåra, samt socialsekreterarnas handläggning i ett tidigt 
skede, kartlades övriga barnavårdsklienter. Socialsekrete
rarnas handläggning och en kategoriering av barnavårdsklien
ter baserades på: 

samtliga barn som aktualiserades för stöd eller 
behandling under tiden 1/8 - 31/12 1981 

samtliga ärenden som aktualiserades med barn som 
berörd person under tiden 1/1 - 31/7 1982 

Skillnaden i terminologin hör samman med övergången från BvL 
till SoL och LVU vid årsskiftet 1981-82. Totalt berördes 166 
barn(ärenden). 

SOCIALSEKRETERARNA 
Samtliga socialsekreterare från socialkontorets fyra dist
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riktsgrupper samt fami 1jehemsgruppen ingår i undersökningen. 
De socialsekreterare som handlade de tio omhändertagandena 
utgör det egentliga urvalet, de kan utan vidare anses som 
representati va för gruppen som helhet i fråga om personalens 
sammansättning, ålder, kön, yrkeserfarenhet m m . 

Endast fyra av socialsekreterarna har varit anställda på so
cialkontoret kortare tid än 2 år. Sexton har varit anställda 
mellan 2 och 7 år i en jämn spridning. Den största gruppen, 
sju personer, har varit anställda längre än 7 år. 

Tabell Al Undersökningsgruppen (exklusive familje
hemsgruppen) Social sekreterarna hösten 
1982, kön och ålder 

Totalt 27 socialsekreterare 
varav 4 är gruppledare 

Kvinnor Män 

17 
1 

10 
3 

Totalt varierar åldern mellan 
28 och 48 år, vilket innebär 
en medelålder på 36,5 år 

18 arbetar heltid 
9 arbetar deltid 

36,3 år 37,4 år 

10 8 

Figur A2 Anställningstid på socialkontoret 

Antal social- 10 
sekreterare 9 

> 7 Antal 
anstäl1 -
ningsår 

Endast fyra av soci a I sekreterarna har varit anställda på so-
cialkontoret kortare tid än 2 år. Sexton har varit anställda 
mellan 2 och 7 år i en jämn spridning. Sju av de tjugosju 
social sekreterarna har varit anställda längre än 7 år. 
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FAMILJEHEMSSEKRETERARNA 

TABELL A2 
Kvinnor Män 

Totalt består familjehemsgruppen av 
6 familjehemssekreterare 
varav en man är gruppledare 4 2 

Deras ålder varierar mellan 
32 och 55 år, vilket innebär 
en medelålder på 43,5 år 43,8 år 41 år 

Samtliga arbetar heltid 

Kvinnorna har varit anställda på socialkontoret i 15, 12, 11 
respektive 9 år och männen i 13 respektive 7 år. 

Samtliga har lång yrkeserfarenhet från socialkontoret och 
majoriteten har arbetat länge inom det här området, dvs med 
placeringar av barn. Ett visst arbete med adoptionsfrågor 
handhas av en av familjehemssekreterarna. 

BORTFALL 
Det förekom inte någor primärt bortfall dvs samtliga social
sekreterare som handlade tvångsomhändertaganden av barn del
tog i undersökningens olika faser. Även övriga socialsekre
terare deltog i den mindre omfattning som avsågs. Av de tio 
barn som omhändertogs var nio tonåringar. Fem av dem var 
möjliga att intervjua och därför kan de övriga räknas som 
bortfall. Det var emellertid av etiska skäl som två ute
slöts, de övriga två tonåringarna gick ej att få tag på, och 
därmed saknas direkt information från två av de mest utsatta 
barnen. 

Det sekundära bortfallet som kan redovisas består i huvudsak 
av ofullständigt eller bristfälligt material i soci al akterna 
och i regi steri i storna (som utgör underlag för statistik 
kring barnavården i helhet). Intervjuer med de biologiska 
föräldrarna till de omhändertagna barnen inställdes när det 
stod klart att de kunde bli alltför påfrestande för dem som 
uppfattade sig som svikna av socialtjänsten. Bortfallet av 
dessa är alltså ett medvetet val som dels grundas på inter
vjuer och dels på social sekreterarnas inrådan. Vi såg det 
som alltför oetiskt att intervjua föräldrarna i en så käns
lig fråga utan att därefter kunna erbjuda dem något fortsatt 
stöd. 

Felkäl1 or 
Undersökningens deskriptiva karaktär kräver olika slags 
mjukdata för att den process som socialsekreteraren är in
volverad i skall kunna beskrivas. För att öka tillförlitlig
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heten har därför olika tekniker använts. Så har t ex verbala 
tekniker kombinerats med icke-reaktiva informationskällor. 
Variablerna har belysts från olika perspektiv, vilket fram
går av tidigare avsnitt. Jag har själv utfört samtliga in
tervjuer och därmed undvikit de effekter som uppstår då 
flera intervjuare deltar. 

Projektet har genom sin närvaro på socialkontoret medfört 
ett inslag av aktionsforskning. Därför är det troligt att 
socialsekreterarnas (i synnerhet de som ingick i projekt
gruppen) bedömningar förändrats över tid. Inlärningseffek
terna kan ha inverkat på antalet barn som omhändertagits och 
har med största säkerhet påverkat socialsekreterarnas syn
sätt på sin arbetsuppgift. 

För att minimera felkällorna och tolkningen av resultaten 
har också en ständig återkoppling skett i projektgruppen. 

Den felkälla som varit svårast att kontrollera är de regis
terlistor som studerats i syfte att erhålla relevant statis
tik om barnavårdens klienter under ett år. Enda möjligheten 
att sammanställa dessa statistiska uppgifter var att företa 
en tidsödande manuell genomgång av de olika regi steri i storna 
(drygt tusen sidor), som ibland innehöll tveksamma åtgärds
koder eller inga alls, vilket innebar att respektive akter 
fick letas fram. Listorna som omfattade placerade barn 
(samtliga) hade dålig överenstämmelse dels sinsemellan och 
dels med faktiska förhållanden, att reda ut detta var en 
mycket tidskrävande uppgift. Efter hand som uppenbara felak
tigheter upptäcktes i listorna konsulterades chefen för 
registeravdelningen för tillrättaläggande. Trots detta är 
det möjligt att något barn fel redovisats, men för resultaten 
som helhet får detta anses vara av ringa betydelse. 

Att söka relevant statistik 

För att belysa i vilken kontext arbetet med omhändertagande 
av barn ingår, dels som åtgärd betraktad och dels som ar
betsuppgift (bland liknande arbete) för socialsekreterarna 
krävdes en kvantitativ beskrivning av barnavårdsarbetet. Det 
var av intresse att undersöka hur många barn som passerar 
genom, respektive finns kvar, inom barnavården under en be
gränsad tidsperiod - i detta fallet datainsamlingsåret 
810801—820731. Statistiken avsåg att ge svar på följande 
frågor: 

Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid 
datainsamlingsårets början? 

Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid 
datainsamlingsårets slut? 
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Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid 
datainsamlingsårets början och fortfarande vid dess slut? 

Hur många barn aktualiserades för någon barnavårdande insats 
under datainsamlingsåret? 

De nödvändiga statistiska uppgifterna fanns ej tillgängliga 
inom socialkontoret, däremot fanns registerlistor som under
lag. Den komplicerade framställningen som här följer speglar 
de många invecklade procedurer som erfordrades för att över
huvudtaget kunna göra en kvantitativ beskrivning av social
kontorets barnavårdande insatser under en bestämd tidspe
riod. Därmed får framställningen två underlydande syften, 
nämligen a) att förklara varför vissa statistiska uppgifter 
måste anges med reservation samt b) att understryka betydel
sen av att föra en noggrann statistik, inte endast för 
forskningen förstås utan även för planeringen av resurser 
inom verksamheten. 

Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid da
tai nsamlingsåprets början. 
Barn födda 1961 eller senare. 

De pågående barnavårdsärendena finns registrerade på en da
talista som består av 254 sidor. Förteckningen upptar s k 
"ass kod" (=handläggande socialsekreterare) och de därpå 
registrerade ärendena utan någon inbördes ordning, vilket 
försvårar sökandet efter ett bestämt barn. Det finns också 
upplysningar om t ex registerledare (ofta en förälder), 
registreringsdatum (när ärendet registrerades), orsakskod, 
åtgärdskod + datum, utbetalt belopp m m. Listan upptar barn 
som varit aktuella inom barnavården i många år och uppgif
terna om åtgärder (inkl utbetalningar) kan därför fylla allt 
ifrån ett par och upp till hundra rader i följd, för ett en
skilt barn. 

Ett par barn födda på 50-talet samt barn födda 1960 ströks. 
Därmed jämförs barn i samma ålder, dvs antalet barn födda 
1961 eller senare för delperioden 1981 med barn födda 1962 
eller senare för 1982 perioden. 

Listan är utkörd 810831 och innehåller även ärenden som 
registrerats under augusti månad. Eftersom de önskade upp
gifterna gäller pågående ärenden 810801 utgär därför 22 
ärenden som registrerats från den 1 till den 31 augusti. 

Det kvarstår då 605 pågående barnavårdsärenden fördelade på 
27 socialsekreterare. 

Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid da
tainsamlingens slut? 
Barn födda 1962 eller senare. 
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Det finns inte och har inte varit möjligt att få utkört en 
lista på pågående ärenden 820731 alltså analogt med listan 
för 8108. För att få fram de önskade uppgifterna har därför 
ett antal komplicerade "omvägar" fått utarbetas manuellt. I 
det här avsnittet beskrivs antalet ärenden fördelade på da
talistor månadsvis; 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206 och 
8207 alltså på sju olika listor, som grund för en vidare be
arbetning i syfte att få klarhet i antalet pågående ärenden 
820731 (en del kan förmodas vara avskrivna redan inom dessa 
sju månader). 

Vid en noggrann granskning av listorna upptäcktes, via per
sonnumren, att en hel del barn upptogs två gånger på samma 
lista (så var t ex fallet med 76 barn på lista 8201). Den 
ena av de två markeringarna ströks därför. 

Samtliga barn på de sju listorna och totalsumman uppgick 
till 725. För att beräkna medelvärdet barnavårdsärenden pr 
socialsekreterare räknades antalet asskoder vilka uppgick 
till 42. Med kännedom om Socialkontorets personal och orga
nisation stod det klart att siffran var missvisande. Assko-
derna kontrollerades därför med den gällande kodförteck
ningen och det visade sig att ärendena, förutom de som hand
lades av ordinarie "asskoder", också var registrerade på: 

1 asskod vid färdtjänst/46 ärenden 
11 asskoder vid ti 11synssektionen/42 ärenden 
2 asskoder vid hemsamaritsektionen/2 ärenden 
1 asskod vid redovisningssektionen/2 ärenden(krav) 

Vid en konsultation med Socialkontoret framgick att dessa 
"övriga" asskoder och de därpå registerade ärendena ej bör 
ingå i materialet. Från den tidigare beräkningen avgår såle
des 15 (övriga) asskoder, de 27 som då kvarstår överensstäm
mer med antalet från föregående år (och förstås med det kor
rekta antalet). De strukna asskodernas 92 ärenden utgår 
också. Kvar finns då 620 barnavårdsärenden fördelade på 27 
socialsekreterare. 

Tabell A3 

De 620 ärendenas förekomst pr månad: 

Månad Antal ärenden Ackumulerade antal 
8201 297 297 
8202 60 357 
8203 60 417 
8204 51 468 
8205 42 510 
8206 71 581 
8207 39 620 
7 månader 620 ärenden 
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De 297 ärendena i januari är sannolikt det antal barn som 
överförts från 1981 efter det att samtliga socialsekreterare 
gjorde en genomgång av sina ärenden (och då många avskriv
ningar ägde rum) inför övergången till SoL. De barn som ny
registrerats under månaden är också inkluderade i summan. 
Man kan förmoda att antalet barn på de följande listorna ut
gör nyregistrerade ärenden. Det omedelbara problemet som 
uppstår gäller avskrivna ärenden, vilka inte finns angivna. 
Om man granskar kolumnen med ackumulerade siffror (tabell 
A3) inser man att dessa måste vara missvisande. I annat fall 
skulle en fortsatt ackumulering visa på bortåt 900 barna
vårdsärenden (räknat på ett genomsnittsvärde från 8201-8207) 
vid årets slut. Det skulle innebära ett medelvärde av an
talet ärenden pr socialsekreterare enligt följande; vid 
årets början 11, i mitten 23 och vid årets slut 33! En tänk
bar förklaring kan vara att det efter socialsekreterarnas 
genomgång av barnavårdsärendena i slutet av 1981, endast 
kvarstår nyare ärenden eller mycket långvariga sådana i bör
jan av 1982 och därför har det ännu inte skett så många 
avskrivningar. 

Genom tidigare kännedom om vissa s k "aktuella" barn under 
den här tidsperioden upptäcktes vid en fortsatt granskning 
att "kända namn" förekom mer än en gång, dvs på mer än en av 
listorna. Pelle E kunde t ex förekomma både på lista 8201 
och 8206. För att inte dessa barn skulle räknas två gånger 
lästes därför alla listor mot varandra (dvs 8202 mot 8201, 
mot 8203, mot 8204, mot 82095 mot 8206, mot 8207 sedan 8203 
mot 8201 osv). Det visade sig att 48 barn fanns registrerade 
mer än en gång. Det finns inte något säkert tillvägagångs
sätt för hur dessa skall reduceras, dvs från den ena eller 
den andra listan, avdraget görs därför som en klumpsumma, de 
48 från de 620. Då återstår 572 pågående barnavårdsärenden 
fördelade på 27 socialsekreterare. 

Hur många barn hade en pågående barnavårdande insats vid da
tainsamlingens början och fortfarande vid dess slut? 

Listan med pågående barnavårdsärenden 810801 lästes mot var 
och en av de sju listorna för 1982 för att få kunskap om hur 
många av barnen som fortfarande var aktuella inom barnavår
den 820731. Eftersom uppläggningen av listorna ändrades vid 
årsskiftet 81-82 försvårades arbetet och en viss felmarginal 
uppstår. Några felaktiga fall upptäcktes och korrigerades. 
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Tabell A4 
Barn från 810801 listan som även förekommer 8201-8207. 

Månad Antal 

8201 155 
8202 16 
8203 15 
8204 8 
8205 2 
8206 28 
8207 8 

232 

Från de 232 avgår 25 som var registrerade på mer ën en av 
821istorna. Återstår 207 barn som var aktuella inom barna
vården 8108 och vars ärenden fortfarande var pågående någon 
av de sju första månaderna 1982. Den största bristen i denna 
beräkning är avsaknaden av uppgifter om avskrivningar. Det 
går därför inte att fastställa hur många av 8108 barnen som 
fortfarande var aktuella efter ett år, dvs 820731. Det enda 
som med säkerhet kan konstateras är att 155 (ca 25%) av de 
605 barnen från 8108 fanns kvar, efter genomgången av barna
vårdsärendena, 8201, eller - vilket ger en intressant bild -
75% av de 605 barnavårdsärendena avskrevs på fem månader! 

Hur många barn aktualiserades för någon barnavårdande insats 
under datainsamlingsåret? 

Uppgifter om alla nyregistrerade barnavårdsärenden inhämta
des kontinuerligt under datainsamlingsåret. Det totala an
talet var 166 barnavårdsärenden. 
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Tabell A5 

Fördelning av de 166 nyaktualiserade ärendena under tiden 
810801-820731 

År/månad Antal Fanns även reg -82-1ista 

8108 20 1 
8109 14 -

8110 30 5 
8111 16 7 
8112 0 -

8108-8112 16 5 Ej utredda 
8108-8112 5 3 (1ista 8206) 0m 

händertagna(tvång) 

Summa 101 21 

8201 6 -

8202 3 -

8203 5 -

8204 9 -

8205 6 -

8206 12 -

8207 10 -

8201-8207 9 7 Ej utredda 
8201-8207 5 3 (1ista 8207) 0m 

händertagna (tvång) 

Summa 65 10 

8108-8207 

Totalt 166 varav 31 är registrerade 
även på någon av 
82-1 i storna 

Sammanfattningsvis kan sägas att 605 barn var registrerade 
inom barnavården vid datainsamlingsårets början. Fördelat på 
de 27 socialsekreterarna utgör det 22,4 barnavårdsärenden pr 
socialsekreterare. 22 barn och deras föräldrar skall alltså 
den enskilde socialsekreteraren bistå i vissa avseenden. 
75 % av dessa ärenden avskrevs under fem månader, fram till 
den 1/1 1982 då Socialtjänsten trädde i kraft. Det finns 
skäl att anta att flertalet av dessa avskrivna ärenden 
slentrianmässigt förblivit registrerade trots att man på in
tet sätt arbetade med dem. Antalet pågående barnavårdsären
den var vid datainsamlingsårets slut 572, vilket utgör 21,2 
barnavårdsärenden pr socialsekreterare. Korrekta uppgifter 
om antalet avskrivna ärenden saknas, varför antalet 572 san
nolikt är något för stort. Antalet barn som var föremål för 
barnavårdande insatser såväl under datainsamlingsårets bör
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jan som vid dess slut, beräknades ungefärligen till 207. 
Bristen på tillförlitliga uppgifter gör att denna siffra är 
relativt osäker, men samtidigt kan den anses som realistisk. 
166 nya barnavårdsärenden registrerades under datainsam
lingsåret, vilket innebär ca 6 nya barnavårdskli enter under 
ett år för varje soci al sekreterare. 

OMHÄNDERTAGANDEN OCH PLACERINGAR 
Att arbeta med placerade barn och deras familjer är en yt
terst kvalificerad form av socialt barnavårdsarbete och det 
är därför av intresse att ta reda på antalet sådana fall. 

Hur många barn var placerade (i familjehem eller på insti
tution) under datainsamlingsperioden 8108-8112? 

Hur många barn var placerade (i familjehem eller på insti
tution) under datainsamlingsperioden 8201-8207? 

Hur många barn var placerade (i familjehem eller på insti
tution) under hela datainsamlingsåret? 

(Uppdelning ovan är relaterad till formen av tillgänglig 
statistik och avser såväl tvångsplaceringar som frivilliga 
pi aceri ngar). 

Hur många barn var placerade (i familjehem eller på insti
tution) under datainsamlingsperioden 8108-8112? 

För de fyra första månaderna (aug, sept, okt och nov) finns 
en rapportlista pr månad som ger upplysning om samtliga barn 
med pågående placeringar under månaden. Dvs inte endast de 
som blev placerade under månaden. Många av de placerade bar
nen återkommer därför månad efter månad. De här listorna in
nehåller även uppgifter om placeringar av vuxna inom nykter
hetsvården. Den första åtgärden var därför att gå igenom 
samtliga listor och stryka alla personer födda innan 1961. 

Motsvarande lista för december månad saknas på Socialkonto
ret. Registeravdelningen har därför anvisat lösblad som "av
ser dec 81 placerade barn" samt en lista daterad 811116: 
"Under nämndens tillsyn stående fosterbarn" som avser år 
1981. Uppgiftslämnare för den senare är Umeå kommuns sociala 
centralnämnd. 

I fortsättningen används endast termerna "tvång" och "fri
villigt" som beteckningar för samtliga åtgärder inom barna
vårds! agstiftningen som avser omhändertaganden och place-
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ringar via tvångs- och frivilliga åtgärder. Anledningen är 
svårigheten att urskilja de olika lagrummen i listorna. 

Tabell A6 Placerade barn 8108-8111 

Månad tvång Frivilligt Anm Summa 

8108 70 68 2 sakn spec uppg 140 
8109 81 74 2 sakn spec uppg 157 
8110 80 67 147 
8111 75 66 141 

Antalet barn som redovisades från registeravdelningen på 
lösblad från avseende "dec-81 placerade barn" fördelar sig 
enligt följande: 

8112 27 19 46 

Listan från socialnämnden ("Under nämndens tillsyn stående 
fosterbarn" avser år 1981) upptar personnummer på 90 barn, 
men utan hänvisningar till 1agparagrafer eller åtgärdskoder 
varför inte ens fördelning på tvångs- resp frivilligt pla
cerade barn går att genomföra. Med förvärvad kunskap om ma
terialet upptäcktes på denna lista ett antal barn som även 
förekommit på "1ösbladen". Därför kontrol1ästes samtliga 46 
lösblad mot socialnämndena lista, det visade sig då att 39 
av barnen fanns upptagna i båda källorna. Om vi utgår från 
att lösbladen a) och listan b) gemensamt visar det verkliga 
antalet placeringar i december 1981, och reducerar de 90 
barnen (b) med de 39 (kvarstår 51) som utgör dubbel registre
ringar erhålles följande antal. 

Tabell A7 Placerade barn 8112 

Månad Tvång Frivilligt Anm Summa 

8112 a 27 19 46 
8112 b ej specificerade 51 

Totalt 97 

Det totala antalet placerade barn för perioden 8108-8112 
får, pga underlagets bristfälliga karaktär, beräknas på me
delvärdet för dessa fem månader = 136 barn. 

Hur många barn var placerade (i familjehem och på institu
tion) under datainsamlingsperioden 8201 - 8207? 

För 1982 finns inte tillgång till motsvarande placerings
listor som under 1981. Tillgängliga uppgifter befanns vara 
egendomliga och för säkerhets skull kontrollerades deras 
tillförlitlighet med familjehemsgruppen och registerchefen 
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vilka förklarade dem ogiltiga. Registerchefen tillhandahöll 
därefter en handskriven lista på samtliga placerade barn 
under 1982. Pga undersökningsperiodens avslutning 0731 fick 
alla åtgärder daterade 0801-1231 strykas. Åtgärdskoderna har 
med hjälp av den aktuella kodförteckningen så småningom kun
nat tolkas och fördelas på tvång- eller frivilliga åtgärder. 
Registerchefen har konsulterats i några specialfall som fö
reföll otydliga. 

De 144 placerade barnen uppdelades i a) föremål för tvångs
åtgärder och b) föremål för frivilliga åtgärder. Därefter 
kontrollerades (via koderna) avskrivningarna för de två 
grupperna samt ändringar mellan dem. De barn som placerades 
mer än en gång under perioden söktes också. 

Tabell A8 Placerade barn 8201-8207 

Totalt antal barn som var placerade 1982 155 
Avgår placeringsbeslut efter 0731 - 10 
Avgår uppgift om åtgärd och datum saknas - 1 
Antal placerade barn 820101-820731 S:a 144 
varav 60 barn var placerade med tvång och 84 frivilligt. 

23 barn (5 tvångsplacerade och 18 frivilligt) placerades 
under tiden 8201-8207, de övriga 121 var således placerade 
under hela perioden. 

För den här perioden går det att utläsa hur många ärenden 
som avskrevs. Av de 144 barnen avskrevs 3 tvångsplacerade 
barn och 13 frivilligt placerade, det var alltså inalles 16 
barn för vilka placeringarna upphörde. 

7 barns placeringsformer ändrades från tvång till frivillig
het. Det fanns inte något barn vars placering ändrades från 
frivillighet till tvång. 

3 barn blev placerade mer än en gång under de här sju måna
derna, det gällde från början frivilliga placeringar. Tiden 
för placeringarna återgives här: 
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Figur A3 Barn placerade mer än en gång 8201-8207 

(T=tvångsplacering F=frivillig placering 0=placeringen upp
hör) 

Barn 1 
f 64 

Barn 2 
f 65 

Barn 3 
f 81 

F jan 
0 maj 

F jan 
0 mars 

F febr 
0 febr 

T juni 

F mars 
0 mars 

F mars 
0 mars 

F maj 
0 juni 

F april 
0 april 

Hur många barn var placerade (i familjehem eller på insti
tution) under hela datainsamlingsåret? 

Ovanstående redovisning av antalet placerade barn kan för 
hela datainsamlingsåret sammanfattas enligt följande: 

Medelvärdet på antalet barn som var placerade under tiden 
810801-811231 = 136 
Antal placerade barn 820101-820731 = 144 

Vi kan (med viss reservation för materialets tillförlitlig
het) därmed i vår diskussion utgå från att det i genomsnitt 
finns ca 140 barn som är placerade i familjehem eller på nå
gon form av institution. Det huvudsakliga ansvaret för dessa 
barn är fördelat på de sex fami 1jehemssekreterarna. Social
sekreterarna som en gång föreslagit placeringen överlämnar 
nämligen ansvaret för barnet till familjehemssekreteraren i 
och med att placeringen genomförs. 

Den eventuella läsare som tagit sig igenom dessa beskriv
ningar av ett ivrigt - och fåfängt - sökande efter något så 
enkelt som uppgifter om barnavården, anser sannolikt att 
rubriken på detta avsnitt är parodisk. "Att söka relevant 
statistik", jag inser i efterhand att det blev mer "söka" än 
"statistik" - en insikt som jag förmedlat till socialkonto
ret - där man nu undersöker sitt behov av relevant statistik 
och hur detta skall tillfredsställas. 
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