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Sammanfattning 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn har förutsättningar att växa upp under trygga 

förhållanden. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har över tid blivit alltmer 

specialiserad med motivering att höja kompetensen. Om organisationsform kan kopplas till 

kvalitet specifikt i barnavårdsutredningar är i liten utsträckning forskat om. Syftet med denna 

studie har därför varit att undersöka om det utifrån organisationsform kan finnas 

kvalitetsskillnader i barnavårdsutredningar avseende tillämpning av barnperspektiv samt 

handläggning utifrån lagar och föreskrifter. Fyra kommuner med olika organisationsmodeller 

representeras; personbunden specialisering, problembaserad specialisering, integrerad samt 

multispecialiserad organisationsmodell. Utifrån dokumentanalys har fem utredningar i varje 

kommun granskats. Databearbetning utifrån innehållsanalys utmynnade i tre teman; barnets 

delaktighet, behovsbedömning samt dokumentation och struktur. Resultaten uppvisar ett 

grundläggande barnperspektiv i utredningarna men konkret tillämpning av barnperspektiv 

skiljer sig åt. Den integrerade organisationsmodellen är den vars utredningar i störst 

utsträckning tillvaratagit och tillmätt barnets åsikter betydelse. Störst brister i tillämpning av 

barnperspektiv uppvisar den personbundna samt multispecialiserade organisationen där barnet 

inte varit delaktig i beslut om insatser som rör denne. Dessa utredningar är även de som 

bedöms ha störst brister i tillämpning av regelverk som syftar till att stärka barnets rättigheter. 

De slutsatser som kan dras utifrån de utredningar som granskats är att det finns 

kvalitetsskillnader, men eftersom bakomliggande faktorer inte undersökts går det inte att 

avgöra huruvida dessa skillnader kan härledas specifikt till organisationsform. Eftersom flera 

faktorer kan spela in och påverka kvalitet är organisationsform inom IFO ingen garanti för 

god kvalitet i barnavårdsutredningar.  
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Förord 
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1. INLEDNING 

1.1 Barn som far illa 
Barn är en grupp som är särskilt utsatta och sårbara i samhället. Barn som av olika 

anledningar farit illa kan lida men både fysiskt och psykiskt under lång tid. Vad som avses 

med “far illa” kan enkelt uttryckt sammanfattas som vanvård eller misshandel. 

Världshälsoorganisation, WHO, beskriver att vanvård innebär fysisk och psykisk bestraffning, 

sexuellt utnyttjande, försummelse eller andra företeelser som kan påverka barnets välmående, 

utveckling och överlevnad (Butchart, Harvey & Fumiss, 2006). Olika typer av 

missförhållanden för barn finns världen över och är ett globalt problem som förekommer i alla 

länder (Rock, Karabanow & Manion, 2012). Barn som växer upp i den industrialiserade 

världen har dock bättre förutsättningar för överlevnad, exempelvis genom bättre tillgång till 

hälso- och sjukvård, mat och rent vatten samt möjlighet till utbildning jämfört med i 

utvecklingsländerna.  
 

Oavsett var barn växer upp är de beroende av närhet och omsorg från vuxna för sin 

överlevnad. Barnet blir därmed redan vid födseln försatt i en utsatthet genom den 

beroendeställning barnet har till den vuxne omsorgsgivaren (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2002). Genom Förenta Nationernas (FN) Barnkonvention från 1989, som antagits 

av alla utom två medlemsländer, tydliggjordes och uppmärksammades barns särskilda behov 

av säkerhet och trygghet samt föräldrars, närstående och samhällets ansvar för att tillgodose 

detta (Rock, Karabanow & Manion, 2012). Många länder har i dag väl utvecklade 

samhällsstrukturer för att tillförsäkra barn skydd och stöd, både genom förebyggande och 

stödjande åtgärder samt genom att vid behov erbjuda alternativa omsorgsformer utanför den 

egna familjen (ibid). Hur samhällsstruktur och stöd för barns välmående och skydd tar sig 

uttryck varierar mellan länder även om de i många fall kan vara likartade. Katz och 

Hetherington (2006) beskriver två vanligt förekommande välfärdssystem; dualistisk och 

holistisk. En dualistisk utgångspunkt innebär ett barnskyddsperspektiv med fokus på att 

skydda barn från att bli utsatta för övergrepp. Det holistiska perspektivet å andra sidan handlar 

främst om förebyggande socialt arbete med stort fokus på familjestöd där 

barnskyddsperspektivet är viktigt men inte primärt fokus. I de Nordiska länderna utgår den 

sociala barnavården från ett holistiskt perspektiv som till stor del bygger på statens och 

kommunernas sociala service och där frivilligorganisationer utgör en mycket liten del (ibid.). 

Den övergripande utgångspunkten ligger i att utgå från ett barnperspektiv där barnets bästa är 

centralt, trots i vissa fall stora skillnader mellan samhällssystem och hur social barnavård 

organiseras och styrs mellan länderna.  

 

1.2 Socialtjänstens ansvar 
I Sverige är det kommunen som har det yttersta ansvaret för medborgarna. Socialtjänstens 

uppdrag är att tillhandahålla stöd och hjälp till de som behöver vilket regleras i 

Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453). Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och unga, 

(5 kap 1 § SoL), kan växa upp under trygga och goda förhållanden och ska verka för att ge 

stöd och skydd åt de barn som behöver. Enligt 1 kap 1 § SoL definieras barn som under 18 år, 

unga definieras oftast som de mellan 18 och 21 år (Socialstyrelsen, 2015b). Hur många barn 

och unga som varje år utreds inom socialtjänsten, inklusive de som inte har behov av insatser, 

finns ingen nationell statistik kring. Statistik som rör barn och unga inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg, IFO, är främst inriktat på insatser. År 2013 hade nära 32.000 barn 

och unga någon gång under året heldygnsinsatser utanför det egna hemmet. Samma år hade 

ungefär 29.000 barn och unga öppenvårdsinsatser utifrån beslut från socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2014a). Tidigare svenska studier redogör för att uppskattningsvis hälften av 
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de barn och unga som utretts av socialtjänsten återaktualiseras inom den sociala barnavården. 

Dessa barn har även en tendens att uppvisa tecken på ohälsa i vuxen ålder i form av sämre 

fysisk och psykisk hälsa, ökad risk för kriminalitet och sämre förmåga till självförsörjning 

(Enell, 2008). Det finns därför en stor vinst i att som yrkesverksam vara uppmärksam på de 

barn som blir aktuella inom socialtjänsten. 

 

1.3 Organisation och kvalitet 
För att i praktiken kunna utföra sitt uppdrag att värna om barn och unga behöver 

socialtjänsten rätt styrning, ledning och kompetens. Idealet för det sociala arbetets 

organisering har under decennierna förändrats och gått från att vara integrerad till att bli allt 

mer specialiserad. Omorganiseringar inom socialtjänsten kan exempelvis bero på politiska 

och/eller ekonomiska förändringar, förändrad efterfrågan utifrån rådande sociala problem och 

en strävan mot professionalisering. Den generalistkompetens som under lång tid var idealet 

för socialarbetare har under åren förskjutits mot en högre grad av specialisering och 

professionalisering (Bergmark & Lundström, 2007). Trots detta menar Bergmark och 

Lundström (2005) att intresset för det sociala arbetets organisering på en övergripande nivå är 

bristfällig. En betydande majoritet av landets socialtjänster har någon form av specialisering 

inom IFO. Dock ger forskningen på området inget entydigt svar på frågan huruvida någon 

organisationsform är lämpligare än någon annan (Blom, Morén & Perlinski, 2011). Att avgöra 

hur kvalitet kan påverkas av socialtjänstens organisationsstruktur är svårt. Detta delvis utifrån 

svårigheterna att utföra en studie där detta samband kan iakttas, vilket också kan ses som en 

möjlig förklaring till begränsad forskning inom området (Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Icke 

desto mindre är det ett högst aktuellt och angeläget forskningsområde, både utifrån den ökade 

tendensen mot specialiserade organisationsmodeller inom IFO men också för att 

socialtjänsten ska kunna leva upp till den lagstiftning som styr arbetet med barn som far illa. 

 

1.4 Problemformulering 
Den sociala barnavården syftar till att tillförsäkra barn och ungas behov av stöd och hjälp. 

Beslut som socialsekreterare fattar påverkar individer och familjer och kan ha betydelse för 

deras levnadssituation och framtid. De professionella bedömningarna måste därmed vara väl 

underbyggda av kunskap utifrån fakta och beprövad metod (Taylor, 2012). Inom den sociala 

barnavården har ambitionsnivån under åren höjts i och med ändrade lagstiftningar i syfte att 

stärka barnets delaktighet och rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2008). En del i att kvalitetssäkra 

handläggningen av barnavårdsärenden kan vara att organisera verksamheten i specialiserade 

enheter i syfte att höja kompetens. Tidigare forskning har dock inte resulterat i något 

otvetydigt svar kring huruvida specialisering leder till ökad kvalitet. Det sociala arbetets 

organisering och dess effekt har varit föremål för tidigare forskning, likväl har forskning 

undersökt kvalitet i barnavårdsutredningar. Det finnas emellertid kunskapsluckor avseende 

studier som syftar till att undersöka socialtjänstens organisationsform i förhållande till kvalitet 

specifikt i barnavårdsutredningar. I och med ständig ökning kring kvalitets- och kunskapskrav 

i den sociala barnavården är det en angelägen fråga om, och i så fall hur, socialtjänstens 

organisationsform har betydelse för kvalitet.  

 

1.5 Syfte  
Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna uppsats att undersöka om det kan finnas 

kvalitetsskillnader i barnavårdsutredningar från fyra kommuner med olika 

organisationsformer, och hur dessa i så fall tar sig uttryck.  
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1.6 Frågeställningar 
- Finns skillnader gällande kvalitet i barnavårdsutredningar avseende tillämpning av 

barnperspektiv mellan organisationsformer? Om så, vilka? 

- Finns skillnader avseende kvalitet i barnavårdsutredningar i förhållande till regelverk och 

föreskrifter kring handläggning och dokumentation mellan organisationsformer? Om så, 

vilka? 

 

1.7 Avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka specifikt barnavårdsutredningar i förhållande till olika 

organisationsformer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Utifrån syfte och 

frågeställningar har fokus avgränsats till att undersöka den skriftliga produkten, det vill säga, 

utredningar i barnärenden. Med barn avses i enlighet med 1 kap 1 § SoL åldersspannet 0-18 

år. Annan dokumentation i barnavårdsärenden, exempelvis journalanteckningar, har inte 

undersökts då det inte bedömts relevant i denna studie och inte heller genomförbart med tanke 

på den tidsåtgång det hade medfört. Utifrån begränsningar avseende tid och resurser har även 

urvalet av kommuner vars utredningar undersökts avgränsats av dels geografiska avstånd men 

också utifrån kommunernas olika organisationsmodeller. 

 

1.8 Centrala begrepp 
Nedanstående begrepp utgår från tidigare forskning och litteratur och är redogörelser för hur 

dessa har använts vid insamling och analys av det empiriska materialet. I syfte att tydliggöra 

och underlätta för läsaren redogörs nedan för de huvudsakliga begrepp som uppsatsen har sin 

grund i. De två hörnstenarna utgörs av begreppen kvalitet och organisation. Då det finns ett 

flertal tolkningar och definitioner av barnperspektiv och olika organisationsmodeller kommer 

även dessa begrepp att beskrivas.  

  

1.8.1 Kvalitet 

Vad som räknas som god kvalitet kan ses ur flera perspektiv beroende på vad som studeras. 

Inom socialtjänsten återfinns exempelvis politiker, socialarbetare och klienter vars perspektiv 

på kvalitet kan bedömas olika utifrån vad som anses vara god kvalitet (Lindgren, 2011). 

Eftersom kvalitet är ett begrepp som inte är entydigt är det därför nödvändigt att i varje enskilt 

fall där kvalitet ska studeras definiera vilka egenskaper och företeelser som ska inbegripas 

(Blom & Morén, 2011). I denna uppsats menas med kvalitet i huvudsak två övergripande 

aspekter; huruvida ett barnperspektiv tillämpas samt hur väl utredningen tar fasta på de lagar 

och föreskrifter som berör socialtjänstens handläggning. Det senare innefattar exempelvis 

huruvida barn och vårdnadshavare har fått komma till tals samt att barnets behov av skydd 

bedömts. 

1.8.1.1 Barnperspektiv 

Vid insamling av empiri samt i presentation av empiri definieras i denna uppsats 

barnperspektivet främst utifrån barnets delaktighet i utredningen. Det innefattar om och hur 

mycket vikt som läggs vid barnets åsikter och upplevelser och hur utredningens analys och 

bedömning är sammankopplat till detta. Inom begreppet inryms även hur barnets behov 

framställs i utredningen och av vilka. Under avsnittet om teoretiska utgångspunkter redogörs 

för en mer djupgående diskussion av barnperspektivet som begrepp.  

 

1.8.2 Organisation 

Jacobsen och Thorsvik (2008) definierar organisation som ett medvetet konstruerat socialt 

system vars uppgift är att uppnå bestämda mål. Alla organisationer kan ses som 
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produktionssystem som är beroende av omvärld och resurser i varierande grad där produkten 

kan utgöras av fysiska varor eller tjänster. Organisationer kan vara uppbyggda på en mängd 

olika sätt med nästintill oändliga variationer. Lundgren et al. (2009) presenterar i sin artikel 

Från integrering till specialisering – om organisering av socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg 1988-2008 vad de anser vara fem huvudsakliga modeller för socialtjänsternas 

organisering. Denna kategorisering av organisationsmodeller har valts som grund för den 

empiriska delen i denna uppsats och de olika modellerna beskrivs kortfattat nedan. 
 

1.8.2.1 Integrerad organisationsmodell 

En integrerad individ- och familjeomsorg utgår från en generalistprincip där socialarbetare 

arbetar med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom organisationen. Det förekommer 

ibland inom denna modell indelning i exempelvis geografiska enheter så som stadsdelar. Vid 

en sådan uppdelning kan det finnas enheter som har huvudsakligt ansvar för ett område in om 

IFO, men huvudprincipen är trots detta att alla uppgifter utförs av alla enheter. (Lundgren et 

al., 2009) 
 

1.8.2.2 Personbunden specialisering 

En organisatorisk specialisering som är personbunden utgår från en generalistprincip men 

med skillnaden att socialarbetare är specialiserade inom en viss typ av ärenden. 

Organisationen kan således vara indelad i olika geografiska enheter vars arbetsuppgifter i sin 

tur är uppdelade mellan olika ansvarsområden (Lundgren et al., 2009). Det innebär att man 

som socialarbetare är specialiserad gentemot ett visst område, exempelvis ekonomi eller 

missbruk, inom sin enhet.  
  

1.8.2.3 Problembaserad specialisering 

Den problembaserade specialiseringen är den vanligast förekommande organisationsmodellen 

för IFO inom svensk socialtjänst. Denna organisationsmodell utgår från klienternas 

problemområde och behov där syftet med organiseringen är att matcha dessa till specifika 

enheter. Hur kommuner väljer att definiera och särskilja olika problemområden varierar och 

varje problemområde kan i sin tur delas upp. (Lundgren et al., 2009) Den grundläggande 

principen är dock densamma även om problemområden i viss mån kan skilja sig från kommun 

till kommun, det vill säga att organiseringen är uppbyggd på enheter utifrån definierade 

problemområden inom vilka socialarbetarna är specialiserade.  
 

1.8.2.4 Funktionsbaserad specialisering 
Den funktionsbaserade specialiseringen kännetecknas av att organisationen är uppdelad i enheter 

utifrån IFOs olika funktioner. En vanlig uppdelning inom denna organisationsmodell är att 

särskilja utredande arbete från behandlande. (Lundgren et al., 2009) Funktionsbaserad 

specialisering inom IFO grundas ofta på att myndighetsutövning sker inom specifika enheter som 

utreder behov och med behandlande enheter som ansvarar för insatserna.  
 

1.8.2.5 Multispecialiserad organisationsmodell 

Multispecialiserade organisationer inom IFO återfinns främst i de större städerna. Denna 

organisationsmodell kategoriserar och delar upp enheter utifrån både funktion och 

problemområde. (Lundgren et al., 2009) Som ett exempel kan uppdelning i barn- och 

ungdomsärenden ske dels utifrån ålder genom enheter som arbetar med yngre barn respektive 

ungdomar och unga vuxna. Dessa enheter kan i sin tur delas upp utifrån funktion, där man inom 

respektive enhet avskiljer myndighetsutövning och behandlande arbete från varandra.    
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT 

2.1 Barnets rättigheter 
Traditionellt har barn genom historien setts som föräldrarnas egendom och därigenom inte 

omfattats av samma rättsskydd som vuxna (Link, 2012). Därmed ifrågasattes under lång tid 

om barn överhuvudtaget hade några rättigheter att tala om. Mot slutet av 1800-talet 

påbörjades arbeten för att skydda barn från olämpliga förhållanden och för att förbättra barns 

status och ställning i samhället (Schiratzki, 2005). Efter första världskriget uppstod den 

frivilliga barnrättsrörelsen då det blev uppenbart att många barn farit illa av kriget. 

Barnrättsrörelsen menade att barn borde ges rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda och poängterade samhällets ansvar att ge barns intressen utrymme i den 

politiska agendan. Under de efterföljande åren genomfördes kampanjer för barnets rättigheter 

men inte förrän 1989 kom det stora genomslaget internationellt (Utrikesdepartementet, 2009). 

Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, 

antogs av generalförsamlingen 1989 och består av 54 artiklar som behandlar vad som anses 

elementärt för barns välbefinnande. Det innefattar att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda, att skyddas mot diskriminering, få uttrycka sina åsikter och bli bemötta med 

respekt (Link, 2012). FNs konvention om barnets rättigheter har fått stort genomslag och 

undertecknats av alla medlemsländer utom två, Somalia och USA, och har på flera håll 

bidragit till lagändringar till fördel för barn (Utrikesdepartementet, 2009). 

Konventionsstaterna har gemensamt kommit överens om vissa punkter som skall efterföljas 

av de länder som antagit konventionen och ger en universell definition av vilka rättigheter 

som barn bör ha. Genom att ratificera barnkonventionen har barns situation blivit en global 

fråga som kräver ett internationellt samarbete (ibid.). Hur länderna valt att implementera 

barnkonventionen varierar då det är upp varje land att besluta. Lundy, Kilkenny och Byrne 

(2013) har studerat variationerna av implementering och noterade att barns rättigheter bäst 

tagits tillvara i de länder där barnkonventionen på ett systematiskt sätt inkorporerats i lagtext. 

Det vanligaste sättet att använda sig av barnkonventionen var att införliva specifika delar ur 

konventionen i nationell lagstiftning och de mest frekventa var artikel 3 om barnets bästa och 

artikel 12 om barnets rätt att bli hörd. Barnkonventionen tydliggör att barn har behov av 

särskild omvårdnad och hjälp. Detta innefattar även rättligt skydd då barn har särskilda behov 

utifrån sin beroendeställning av omgivningen. I barnkonventionen framgår att barnets bästa 

ska vara ledstjärnan i arbetet. Det innebär i praktiken att den vuxnes intressen och integritet i 

vissa fall måste prioriteras lägre:  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

(art. 3.1, FNs Barnkonvention).  

Barnkonventionen pekar också på barns rätt till deltagande och inflytande vilket framgår i 

artikel 12. Där tydliggörs att barn har rätt att bilda och uttrycka egna åsikter i ärenden som 

berör dem (Utrikesdepartementet, 2009). I Sverige finns denna princip reglerad i de flesta 

lagar som berör barn, det är till exempel en viktig princip i socialtjänstlagen, SoL, och lagen 

om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  

 

Samhället har ett stort ansvar för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och i 

dagens samhälle har barn sociala såväl som politiska och rättsliga rättigheter (Schiratzki, 

2005). Barns rättigheter har under decennierna blivit alltmer uppmärksammat och fått stort 

genomslag men trots denna positiva utveckling är barn fortfarande utsatta och underordnade 

vuxna. Internationella federationen för socialt arbete (IFSW) menar att det finns fem 
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grundpelare som yrkesverksamma inom socialt arbete bör utgå från i arbete med barn för att 

ta fasta på barnets rättigheter. En grundläggande förutsättning är att anamma ett synsätt kring 

att barnet är en fullvärdig medborgare redan från födseln. Den andra grundpelaren bygger på 

att inte bara fokusera på barndomen som en process mot vuxenlivet utan att också värdera 

barndomen här och nu. En tredje del i att arbeta utifrån barnets rättigheter är att inte 

underskatta barnets åsikter och upplevelser utan att ge dem utrymme att vara deltagande 

representanter för sina egna liv. Yrkesverksamma i socialt arbete måste också ha en 

medvetenhet kring att barn inte tas på lika stort allvar som vuxna utifrån deras ålder.  Den 

femte grundpelaren tar också fasta på vikten av medvetenhet kring betydelsen av barnets 

fysiska storlek i förhållande till den vuxnes. (International Federation of Social Workers, 

2002) Socialarbetare som arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv bör således ta alla dessa delar 

i beaktande och ha en insikt om att barn befinner sig i en beroendeställning till vuxna och är 

underordnade vuxna, inte bara vad gäller storlek och ålder utan också generellt har mindre 

tolkningsföreträde och beslutanderätt i frågor som rör barnet självt. 

 

2.2 Lagar och föreskrifter  
Socialtjänstens arbete utförs med lagar och föreskrifter som ramar i syfte att tillgodose 

medborgarnas rättigheter till stöd och service vid behov. Dessa ramar innefattar också de 

rättigheter och skyldigheter som yrkesverksamma har att utgå från i sitt arbete. De lagar som 

socialtjänstens yrkesutövande vilar på är främst socialtjänstlagen men det finns även 

kompletterande lagar för att skydda särskilt utsatta grupper. Inom den sociala barnavården är 

det framförallt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som tillfogas de 

allmänna bestämmelserna i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen publicerar också kontinuerligt 

rapporter och handböcker som kan fungera som ett stöd för yrkesutövandet. Inom socialt 

arbete finns ett flertal publikationer riktade till olika målgrupper, verksamheter och 

arbetsuppgifter och som innehåller föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är de regler som 

är bindande medan de allmänna råden är rekommendationer från Socialstyrelsen kring hur 

författningar kan eller bör tillämpas (Socialstyrelsen, 2014b). Nedan beskrivs kortfattat några 

av de viktigaste aspekter för myndighetsutövning inom den sociala barnavården som återfinns 

i socialtjänstlagen och socialstyrelsens föreskrifter.  

 

2.2.1 Socialtjänstlagen (2001:453)  

I socialtjänstlagen, SoL, är socialtjänstens uppdrag, rättigheter och skyldigheter reglerade. 

Socialtjänsten agerar under ansvarig nämnd, i de flesta fall socialnämnden, och åtar sig att 

fullfölja nämndens ansvar för medborgarna genom sin verksamhet. I lagen framgår att 

kommunen har det yttersta ansvaret för enskilda i behov av stöd och att kommunen ansvarar 

för socialtjänstens verksamhet (2 kap 1§). Vissa grupper i samhället, exempelvis barn, äldre 

och missbrukare anses särskilt utsatta och det särskilda ansvar som socialtjänsten har för dessa 

grupper återfinns i 5 kap SoL. Ett av socialtjänstens viktigaste uppdrag är att verka för att barn 

och unga växer upp under trygga förhållanden vilket innefattar samarbete med familjer för att 

främja en positiv utveckling för barnet och att ge stöd och skydd till de barn som riskerar en 

ogynnsam utveckling (5 kap 1§). För att på bästa sätt kunna fungera som ett socialt skyddsnät 

ska nämnden utan dröjsmål göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd 

vilket ska finnas dokumenterat (11 kap 1a §). Utredningsprocessen innefattar att samla in 

information som är relevant som grund för beslut. Enligt 11 kap 2 § 2 st SoL framgår att en 

utredning inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat utifrån ärendet vilket i 

praktiken innebär att mer information än vad som krävs inte ska inhämtas. Då ett barn är 

aktuellt inom socialtjänstens ska barnet ges fokus under hela processen, oavsett om 

barn/familj utreds eller får stöd genom insatser. Det framgår tydligt i 1 kap 2§ SoL att barnets 
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bästa särskilt ska beaktas och att vid beslut eller åtgärder skall vad som är bäst för barnet vara 

det avgörande. Barnet bör också i den mån det är möjligt eller lämpligt vara en aktiv part i 

processen: 

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte 

framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt 

klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i 

förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

(11 kap 10§ SoL) 

 

2.2.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs 

med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) finns anvisningar och råd om hur 

utformning och innehåll av dokumentationen ska göras (Socialstyrelsen, 2014b). Jämlikt 5 

kap 7 § och 9 § ska det i dokumentationen gå att utläsa hur den enskilde uppfattar sina behov, 

vilka eventuella behov socialtjänsten uppmärksammat och vilka faktiska omständigheter som 

bedömningen grundar sig på. Har den enskilde inte gett uttryck för hur dennes behov 

uppfattas ska anledningen till detta vara dokumenterat. Bedömningen ska framgå i 

beslutsunderlaget som även ska innefatta uppgifter angående vad ärendet gäller, vilka 

personer som berörs och vilka överväganden som gjorts under utredningen i förhållande till 

bedömningen. Om bedömningen är att den enskilde har ett behov av insats enligt 

socialtjänstlagen ska det enligt 10 § framgå i beslutsunderlaget vilken bedömning som är 

gjord kring den enskildes förmåga att på egen hand få sina behov tillgodosedda, vilka insatser 

som övervägts och vilket som är målet med föreslagen insats.  

 

Vid handläggning av barnavårdsärenden är dokumentation och informationsinhämtning en 

central del och barnet ska dels få information som är relevant i ärendet och ha möjlighet att 

föra fram sina åsikter.  I 4 kap 15 § framgår att det i dokumentationen ska vara noterat vilken 

information som lämnats till barnet, när detta gjorts och hur samt vem som har lämnat 

informationen. Det ska enligt 16 § även framgå vilka barnets åsikter är i de frågor som rör 

denne. I de fall barnet inte framfört sina åsikter ska det i dokumentationen gå att utläsa hur 

socialtjänsten handlat för att i möjligaste mån belysa barnets inställning. Det ska vidare vara 

tydliggjort hur barnets åsikter i förhållande till ålder och mognad tagits hänsyn till (4 kap 17 

§) och framgå hur barnets bästa har beaktats (4 kap 18 §). Enell (2008) hänvisar till 

socialstyrelsens handbok där det framgår att socialsekreteraren bör träffa barnet, både enskilt 

och tillsammans med vårdnadshavare, för att kunna utreda och bedöma barnets behov och hur 

de bör tillgodoses. 

 
2.3 Kvalitet inom socialtjänsten 

I enlighet med socialtjänstlagen ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet och utförd av 

personal med god kompetens (3 kap 3 §). Vidare nämns att kvaliteten systematiskt och 

fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det som fattas lagtexten är konkreta anvisningar kring 

hur socialtjänsten som verksamhet skall utformas och kommunen har möjlighet att i stor 

utsträckning själv avgöra hur det sociala arbetet ska organiseras (Blom, Morén & Perlinski, 

2011). Det innebär att det finns en mängd variationer i hur landets socialtjänster är 

uppbyggda. Det har blivit allt mer eftersträvansvärt att arbeta utifrån evidensbaserad praktik i 

syfte att höja kvalitet i det sociala arbetet och få en mer vetenskaplig grund. Den 

evidensbaserade praktiken har sitt ursprung i USA och fick först fäste inom den medicinska 

vetenskapen där det professionella utövandet framförallt utgår från klinisk forskning kring 
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behandlingseffekter (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Inte förrän i slutet av 1990-

talet fick begreppet evidensbaserat socialt arbete fäste i Sverige i samband med ett projekt 

kring kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Den grundläggande tanken med evidensbaserat 

arbete är att det leder till ökad kvalitet i det arbete som utförs. Inom socialt arbete utgår 

evidensbaserad praktik från både empirisk forskning såväl som erfarenheter och teorier. Det 

finns ofta ett klientperspektiv som sätts i relation till samhällsvetenskapliga teorier och 

beprövade metoder där riktlinjerna utformas som rekommendationer kring hur resultatet av ett 

specifikt problem borde se ut (Zeira et al., 2008). Den svenska staten tillsammans med 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2010 tecknat årliga överenskommelser 

för att stödja och utveckla evidensbaserad praktik och kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten. Parterna har genomfört insatser för att utveckla socialtjänstens möjlighet till 

kunskapsanvändning i syfte att använda resurser på ett sätt som gör störst nytta ur ett 

brukarperspektiv. En evidensbaserad praktik ses som en ständig lärandeprocess där befintlig 

kunskap, professionell kompetens och brukarens delaktighet ska ligga till grund för 

socialtjänstens beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. Syftet med den årliga 

överenskommelsen är att kunskapsutveckling och utvecklingssatsningar ska generera ökad 

kvalitet inom socialtjänsten (Socialdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015).  

 

En del i att arbeta utifrån evidens i socialt arbete är att utgå från beprövade metoder och 

bedömningsinstrument. Inom den sociala barnavården har det länge förekommit frågor kring 

socialsekreterares kunskap och bedömningsförmåga i barnärenden. Det har lett till 

utvecklandet av alltmer strukturerade metoder och instrument där fokus ofta ligger i att 

identifiera riskfaktorer (Gillingham, 2011). Syftet är dels att erbjuda hjälpmedel i 

handläggningen för socialsekreterarna men också att eftersträva mer likartade bedömningar 

som i sin tur leder till att barn och familjer får likvärdiga insatser.  
 

2.3.1 Barnets behov i centrum (BBIC) 

I barnavårdsutredningar är riktmärket att barnets bästa skall vara centralt och att ett 

barnperspektiv ska anläggas. Socialstyrelsen har arbetat fram konceptet BBIC som är ett 

kunskapsstöd riktat till handläggare inom den sociala barnavården för att möjliggöra mer 

likvärdiga och välgrundade utredningar (Socialstyrelsen, 2015a). BBIC är resultatet av ett 

långsiktigt utvecklingsarbete mellan 1999 och 2005 i syfte att höja kvaliteten i 

barnavårdsärenden. BBIC kan också ses som ett verktyg för att underlätta för socialtjänsten 

att utföra ett evidensbaserat socialt arbete och stärka kompetensen inom området. Konceptet 

kommer ursprungligen från England men har omarbetats till svenska förhållanden och utgår 

från barnkonventionen och socialtjänstlagen. En övergripande målsättning med BBIC är att 

utgöra ett verksamhetsstöd för socialsekreterarna i syfte att få mer nationellt likvärdiga 

barnavårdsutredningar med en tydlig struktur samt att tydliggöra och stärka barnets roll och 

delaktighet (Enell, 2008) Arbetssättet är frivilligt och för att arbeta enligt BBIC krävs 

utbildning och licens, något som de flesta kommuner har idag, 2015. Under hösten 2015 

införs en omarbetad version av BBIC som syftar till att bidra till ytterligare rättssäkerhet och 

ett systematiskt arbetssätt. Den nya versionen utgår från regelverk om socialtjänstens 

handläggning och dokumentation och syftar till att bli ett än mer effektivt stöd för 

handläggning av barnavårdsärenden med grund i forskning och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2015a).  

 

2.4 Socialtjänsten som organisation 
Socialtjänstens uppdrag utgår från socialnämndens ansvar för medborgarna. Socialtjänsten har 

i huvudsak två uppdrag gentemot medborgarna, del att fungera som en stödfunktion i 
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förebyggande syfte och dels att ge stöd och skydd genom myndighetsutövning. Utifrån att 

kommunen har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen utgör socialtjänsten en 

viktig samhällsfunktion. För att uppnå en välfungerande socialtjänst krävs ett klargörande av 

socialtjänstens uppdrag utifrån regelverk, lokala mål och ambitioner utifrån invånarnas behov 

i förhållande till vilka förutsättningar den enskilda kommunen har att tillgodose dessa. En 

välfungerande socialtjänst innebär således att verksamheten bedrivs utifrån mål och att 

resurser på bästa sätt används i relation till målen (Socialstyrelsen, 2009a). I Sverige finns 290 

kommuner med olika förutsättningar och olika organisationsformer för socialtjänsten. 

Verksamhets- och organisationsformer liksom arbetssätt varierar över tid och utifrån varje 

enskild kommuns ambitionsnivå och effektivitet (ibid.). Den från början ideala tanken om en 

generaliserad organisation började ifrågasättas under 1980-talet i Sverige. Bergmark och 

Lundström (2005) beskriver att tankarna kring specialisering växte fram med motiveringen att 

socialarbetares ökade kompetens inom ett specifikt område i sin tur skulle vara positivt för 

klienterna. De anser att organisationsförändringarna även kan ses som en följd av fyra 

huvudsakliga faktorer; politiska förändringar, påverkan från den egna professionen, 

förändringar i ekonomiska villkor och förändrad efterfrågan av tjänster och insatser. De menar 

att specialisering inom socialt arbete tycks vara en följd av ökade krav från omgivningen och 

att inrättandet av specialiserade enheter används som ett sätt att lösa problem kring 

kompetens. 

 

Att specialisera och avgränsa arbetsuppgifter är varken ett nytt fenomen eller bundet till 

specifika typer av organisationer. Grell, Ahmadi och Blom (2013) menar att organisatorisk 

specialisering näst intill kan ses som ett globalt fenomen som omfattar olika organisatoriska 

sektorer. Majoriteten av Sveriges kommuner har numera någon form av specialiserad 

organisationsstruktur och inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, utgörs de två 

vanligaste organisationsprinciperna av integrering och specialisering (Lundgren et al., 2009). 

Integrering och specialisering kan ses som varandras motpoler men det finns flera varianter av 

organisering som inryms mellan dessa. Även om specialisering utgör den vanligaste 

organisationsstrukturen för socialtjänsten finns utifrån kommunernas självstyre ett flertal 

variationer kring graden av specialisering inom IFO (Blom, Morén & Perlinski, 2011). Det 

övergripande temat i diskussionen kring integrering eller specialisering inom det sociala 

arbetet är kompetens. Kompetenshöjning i förhållande till specifika problem- eller 

klientkategorier tycks vara den förklaring som är framträdande som motivering för 

specialisering (ibid.). Specialisering inom IFO kan studeras utifrån flera aspekter. I litteratur 

inom ämnet förekommer ett flertal variationer på hur specialisering kan delas in i olika 

kategorier samt olika modeller för att beskriva organisationen.  
 

Kompetens och kvalitet är ständigt återkommande argument i diskussion om olika former av 

specialisering och det är upp till varje enskild kommun att avgöra om och i vilken 

utsträckning arbetet ska organiseras för att uppnå bäst resultat. Det är därmed viktigt att ha i 

åtanke att det finns en mängd olika sätt att organisera en verksamhet utifrån någon form av 

specialisering. Detta gör det också svårare att avgöra huruvida specialisering generellt har 

betydelse för kompetens och kvalitet. Om specialisering eller integrering är att föredra råder 

det delade meningar om, men båda sätten att organisera det sociala arbetet uppvisar utifrån 

tidigare studier både för- och nackdelar som måste beaktas. Särskilt viktigt blir detta då 

trenden är fortsatt stark gentemot specialiserade organisationsformer inom IFO. Blom, Morén 

och Perlinski (2011) har påvisat att organisatoriska förhållanden i hög grad har inverkan på 

socialarbetares förutsättningar att utföra sitt arbete varvid det är viktigt belysa faktorer som 

kan vara av vikt för en framgångsrik organisation. För att åskådliggöra de argument som 
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förekommer i diskussionen kring integrering och specialisering presenteras nedan ett urval av 

vad som tidigare framkommit i svenska studier inom området.  
 

2.4.1 Integrering inom individ- och familjeomsorg 

I en studie genomförd av Blom, Morén och Perlinski (2011) visade resultaten bland annat att 

socialsekreterarna inom integrerade organisationer hade stora förutsättningar att skapa goda 

och tillitsfulla relationer och en större möjlighet att se klienten ur ett helhetsperspektiv jämfört 

med i specialiserade organisationer. Organisationens integrerade arbetssätt underlättade även 

bedömning av klienternas problem och möjliggjorde att de kunde erbjudas insatser som var 

individuellt anpassade. Integrering till trots förelåg heller inte hinder för fördjupad kompetens 

kring vissa grupper eller problem. Klienterna i sin tur gav uttryck för ett bra bemötande och 

upplevde sig ha varit delaktiga i processen. Förutom fördelar i klientarbetet uppvisade 

socialsekreterare som arbetade integrerat dessutom en bättre psykosocial hälsa än de som 

arbetade specialiserat. I motsats menar Boklund (1995) att ett integrerat arbetssätt innebär att 

socialarbetaren inte kan upprätthålla tillräcklig kompetens i sitt arbete. Det finns visst belägg 

för detta i och med studier som visat på nackdelar med en integrerad organisation. Exempelvis 

så hänvisar Grell, Ahmadi och Blom (2013) till Sundell och Humlesjö (1996) vars studie 

inriktade sig mot den sociala barnavården. Deras resultat pekade på att barnavårdsutredningar 

i integrerade organisationer kräver större tidsåtgång och att det finns risk att barnperspektivet 

får lämna plats åt ett familje- eller vuxenperspektiv.  

 

2.4.2 Specialisering inom individ- och familjeomsorg 

Det som lyfts fram som den största fördelen med ett specialiserat arbetssätt är att 

socialarbetaren får en fördjupad kompetens inom ett område som bidrar till välgrundade 

beslut (Bergmark & Lundström, 2008). Detta antagande kan till viss del konfirmeras av 

tidigare studier som fokuserat specifikt på den sociala barnavården och barnavårdsutredningar 

där utredningar i specialiserade organisationer genomförs snabbare och har ett tydligare 

barnperspektiv (Sundell & Humlesjö, 1996). Å andra sidan kan nackdelarna med ett 

specialiserat arbetssätt ha en negativ inverkan på själva kärnan i socialt arbete där en av de 

stora riskerna med specialisering är fragmentisering. Det kan exempelvis ta sig uttryck i 

svårigheter att se helheten i arbetet mot klienter med komplex problematik och den direkta 

klientkontakten minskar i förhållande till ökning av administrativa uppgifter (Blom, Morén & 

Perlinski, 2011; Grell, Ahmadi & Blom, 2013). 

 

3. METOD 
3.1 Val av forskningsmetod 
Verkligheten är mångfasetterad och därför svår, om inte omöjlig, att replikera. För att kunna 

studera verkligheten behöver den observeras. Till följd av att verkligheten på något sätt 

registreras uppstår data. Data är således resultatet av förhållandet mellan verkligheten och 

analysen av den (Johannessen & Tufte, 2003). Denna studie syftar till att observera 

verkligheten utifrån det valda ämnesområdet för att söka förståelse, men utgår samtidigt från 

relevanta teorier och utgångspunkter. Utifrån detta finns inslag av både den induktiva och 

deduktiva ansatsen (Neuman & Kreuger, 2003). För datainsamling finns inom forskningen i 

huvudsak två tillvägagångssätt; kvantitativ och kvalitativ metod. Kvale (1997) beskriver dessa 

som verktyg vars tillämpbarhet är beroende av undersökningens syfte och frågeställningar. 

Den kvantitativa metoden fokuserar främst på kvantifiering av resultat där datainsamlingen 

består av mätbara data i form av siffror i syfte att kunna uppvisa generaliserbara resultat.  Den 

kvalitativa metoden syftar istället till att åstadkomma nyanserad information och fördjupad 

kunskap. Data kan utgöras av en mängd olika källor, ljud, bilder, text och siffror. Johannesen 
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& Tufte (2003) skiljer mellan hårda och mjuka data där den hårda datan kan kvantifieras 

utifrån siffror och mjuka data utgörs av exempelvis text eller bild. Datainsamlingen i 

kvalitativa studier utgörs ofta av ord eller bilder som kan härleda till förståelse för ett problem 

eller fenomen snarare än att kunna generalisera resultat (Neuman & Kreuger, 2003). Det finns 

i denna studie ingen strävan efter att kunna generalisera resultatet varvid ett kvalitativt 

angreppssätt lämpar sig väl. Intentionen är snarare att söka förståelse genom analys och 

tolkning av ord och kontext vilket är den kvalitativa metodens kärna. Resultat i kvalitativa 

studier kan således vara användbara även om de inte kan generaliseras. Bryman (2011) 

reflekterar kring att det blivit alltmer vanligt förekommande med flermetodsforskning, så 

kallad mixed methods research, där kvalitativa och kvantitativa metoder integreras med 

varandra eller används utifrån en mix. Bryman menar att fördelen med att använda sig av mer 

än en metod är att det kan ge mer kompletta svar på frågeställningar och en större förståelse.  

Vid val av forskningsmetod i denna studie varit en kvalitativ ansats med mjuka data i form av 

text. Även om den kvalitativa metoden i högre grad speglar denna studies syfte har valet 

gjorts att även inkludera vissa kvantitativa aspekter för att få en tydligare förståelse och på 

bästa sätt belysa och besvara de uppställda frågeställningarna. 

 

3.2 Undersökningsmetod 
Samhällsvetenskaplig forskning har enligt Bryman (2011) en stark koppling till att undersöka 

hur den sociala verkligheten ser ut vilket också är vad denna studie syftar till. För att besvara 

syfte och frågeställningar har dokumentanalys valts som metod för insamling av det empiriska 

materialet, i detta fall socialtjänstens barnavårdsutredningar. Barnavårdsutredningar utgör den 

produkt som socialtjänstens beslut vilar på och är också det dokument som barn och 

vårdnadshavare ska få del av. För att på ett så objektivt sätt som möjligt söka svar på och få 

en rättvis bild utifrån denna studies frågeställningar lämpar sig dokumentanalys utifrån akter 

bäst. Dokumentanalys används för att analysera text genom att omvandla redan befintlig text 

till empirisk data.  Metoden innebär en systematisk genomgång av text för att finna data som 

är relevant utifrån de frågeställningar som ska besvaras (Repstad, 1999). Metoden förutsätter 

att texten läses noggrant i syfte att urskilja avsnitt av särskild vikt i förhållande till studiens 

syfte (Esiasson et al., 2007). Det innebär att texten undersöks och analyseras utifrån innehåll 

och kontext på djupet vilket gör att metoden är väl lämpad i studier som syftar till kritisk 

granskning av skriftliga dokument (Repstad, 1999). En stor fördel med att utgå från 

socialtjänstens dokumentation är att den inte är skapad i forskningssyfte utan redan utgör ett 

befintligt material vilket också innebär att risken för påverkanseffekter minskar avsevärt 

(Bryman, 2011).  

 

Dokumentanalysen utgår i denna studie från vad som Billquist och Johnsson (2007) benämner 

sociala akter. Dessa utgörs av vad som anses nödvändigt att dokumentera vilket kan utgå från 

både den enskilde socialsekreteraren och organisatoriska bedömningar. Beskrivningen 

stämmer väl in på utredningar inom socialtjänsten där de utgör en sammanställning av 

socialtjänstens handläggning och bedömning som ska spegla klientens situation och behov 

utifrån organisatoriska och lagbundna ramar. Att studera akter anses av vissa forskare vara ett 

av de viktigaste underlagen vid forskning inom socialt arbete. Hayes och Devaney (2007) 

menar att aktforskning kan spegla det sociala arbetets praktik och den professionella rollen då 

akten återger kontexten inom vilken den skapas. Billquist och Johnsson (2007) presenterar två 

perspektiv kring kunskapsinhämtning genom aktforskning. Det ena perspektivet utgår från att 

akten betraktas som en objektiv källa för ökad förståelse, medan akten ur ett annat perspektiv 

kan ses som en konstruktion skapad i en viss kontext. Bryman (2011) påpekar att dokument 

från myndigheter förmodas autentiska men att dokumentet sannolikt producerats i syfte att 
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förmedla någon tanke eller ståndpunkt. Socialtjänstens utredningar kan ses som en objektiv 

källa som samtidigt måste beaktas utifrån det sammanhang och de faktorer som kan påverka.  

 

Det är också av stor vikt att uppmärksamma de brister som studier av socialtjänstens 

dokumentation kan innebära. Billquist och Johnsson (2007) nämner exempelvis 

organisationsförändringar som en faktor då dessa kan innebära att sättet att dokumentera kan 

förändras vilket gör jämförelser svåra. De nämner också begränsningar utifrån brist av 

gemensamma definitioner och begrepp som kan variera mellan socialtjänster och inom olika 

enheter. Dessa faktorer måste självklart tas i beaktande men bedöms inte ha medfört några 

större begränsningar i denna studie. I och med att BBIC införts i de flesta kommuner har 

socialsekreterare inom barnavård en tydligare struktur att utgå från i utredningsprocessen 

vilket torde ha minskat förekomst av alltför signifikanta skillnader. Licenskravet för att 

använda BBIC innebär också en mer samlad begreppsdefinition i och med likvärdiga 

utbildningar och gemensam handbok.  

 

3.3 Urval 
 

3.3.1 Urval av socialtjänster 

Urvalet av socialtjänster har varit målstyrt utifrån kommunernas olika organisationsformer för 

individ- och familjeomsorgen. Målet har varit att få en så bred spridning som möjligt 

avseende organisationsform för att kunna belysa och analysera eventuella skillnader. Urvalet 

har även skett utifrån geografiska begränsningar i förhållande till tid och resurser vilket också 

till viss del påverkat de organisationsmodeller som finns representerade.  
 

3.3.1.1 Organisationsmodeller  

Det slutliga urvalet består av fyra kommuner som utgör exempel på fyra olika 

organisationsmodeller; integrerad organisationsmodell, personbunden specialisering, 

problembaserad specialisering och multispecialiserad organisationsmodell. Varje kommun 

har kategoriserats utifrån de organisationsmodeller (Lundgren et al., 2009) som redogjorts för 

under avsnittet som behandlar centrala begrepp, utifrån den organisationsmodell som 

överensstämde bäst för respektive socialtjänst. Kommun A hade en organisation med 

geografiskt indelade enheter inom vilka det fanns specifik specialisering, kommun B var 

specialiserad både utifrån funktion och problem i mindre och specialiserade enheter. Kommun 

C var organiserad utifrån en generalistprincip där samtliga förekommande uppgifter inom 

individ- och familjeomsorg hanteras. Den fjärde kommunen, D, arbetade utifrån en 

problembaserad organisationsmodell vars enheter var uppbyggda utifrån specifika 

problemområden.   Närmare redogörelse för specifika arbetssätt och variationer har uteslutits i 

syfte att minska risk för identifiering av kommunerna.  De deltagande kommunerna 

presenteras som A, B, C och D vars organisationsmodeller framgår nedan: 

 A: personbunden specialisering 

 B: multispecialiserad organisationsmodell 

 C: integrerad organisationsmodell   

 D: problembaserad specialisering 

3.3.2 Urval av aktmaterial 

Urvalet av empiriskt material har varit målinriktat utifrån dess anknytning till syfte och 

frågeställningar. Det empiriska materialet har bestått av sociala akter i form av 

barnavårdsutredningar.  Valet att inte inkludera andra källor, exempelvis journalanteckningar, 

är medvetet utifrån syftet att specifikt fokusera på utredningen. Antal utredningar för 

respektive kommun valdes till fem stycken vilket ledde till ett totalt antal av 20 utredningar 

som granskades. Antalet bedömdes vara lämpligt utifrån tidsramarna då alltför många 
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utredningar skulle vara ohanterligt inom ramen för denna studie. För att reducera risken att 

kommunerna själva skulle välja ut utredningar som de bedömer vara av god kvalitet angavs 

att det var de fem första utredningarna som avslutats under 2015 som skulle utgöra materialet. 

En av kommunerna som nyligen bytt dokumentationssystem hade svårigheter att få fram 

exakt vilka fem utredningar som var de första att avslutas under 2015. Urvalet skedde i detta 

fall genom fem slumpmässigt utvalda utredningar som avslutats under början av året vilket 

inte bedömdes ha negativ inverkan på det slutliga urvalet. 
 

3.4 Genomförande 
Innan insamling av empiri genomfördes kontaktades ett tiotal chefer inom socialtjänsten i 

olika kommuner som informerades om syftet med studien och vilket material som 

efterfrågades. Bland de kommuner som valde att inte medverka var den huvudsakliga orsaken 

tidsbrist med anledning av en pressad arbetssituation inom socialtjänsten. Eftersom 

utredningar inom socialtjänsten är sekretessbelagda, och barnavårdsutredningar särskilt, kan 

innehålla känsliga uppgifter om berörda parter var det nödvändigt att inhämta samtycke från 

berörda kommuner att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess. Alla kommuner som 

bistått med material i form av barnavårdsutredningar mottog i förväg ett informationsbrev 

innehållande en skriftlig ansökan (bilaga 1) där syfte, metod och etiska överväganden 

framgick. Utifrån hänsyn till sekretess samt för att underlätta för kommunerna att bistå med 

materialet bedömdes det som mest lämpligt och etiskt försvarbart att utredningarna lästes på 

plats hos respektive kommuns socialtjänst. Fyra kommuner valde att delta och bistå med 

material och tider bokades in för besök på respektive socialtjänst. Tre av kommunerna hade 

förberett material vid tidpunkten för besök och ordnat rum där de kunde läsas utan 

störningsmoment. En av kommunerna hade som tidigare nämnts svårigheter utifrån byte av 

dokumentationssystem och hade inte tagit fram material i förväg. Vid besök i denna kommun 

togs gemensamt beslut på plats om att ta fram fem slumpmässigt utvalda utredningar som 

avslutats under början av året då det bedömdes alltför tids- och resurskrävande att få fram de 

fem som med säkerhet först avslutats.   

 

3.4.1 Granskningsmall  

Utredningarna lästes och granskades utifrån en granskningsmall (bilaga 2) med utgångspunkt 

i de uppställda frågeställningarna. Granskningsmallen är en omarbetad version av den mall 

som återfinns i socialstyrelsens rapport Barnets rätt och LVU: Om barnet i rättsprocessen 

(2009b). Då socialstyrelsens rapport hade ett liknande syfte bedömdes det lämpligt att 

använda den redan befintliga granskningsmallen som utgångspunkt. Den ursprungliga 

granskningsmallen var utformad med fokus på utredningar som beslutsunderlag för vård 

enligt LVU och omarbetades för att kunna tillämpas på denna studie eftersom flertalet frågor 

inte var relevanta. I socialstyrelsens studie skattades utredningens kvalitet och barnets 

delaktighet utifrån en femgradig skala vilket valdes att inte göra i denna studie. För att mäta 

kvalitet utifrån denna studies frågeställningar avseende tillämpning av barnperspektiv samt 

hur väl lagar och föreskrifter efterföljts kompletterades mallen istället med frågor som belyste 

dessa. Under granskningen av utredningarna gjordes inga bedömningar kring kvalitet utan 

frågorna besvarades enbart utifrån den information som framkom i utredningen. I 

granskningsmallen lämnades utrymme för eventuella kommentarer i syfte att kunna notera 

och belysa viktiga delar som inte kunde fångas enbart med fasta svarsalternativ. Vid 

bedömning av kvalitet sammanställdes de frågor som berörde barnperspektiv respektive lagar 

och föreskrifter tillsammans med eventuella kommentarer som antecknats. Detta för att kunna 

göra en kontextuell bedömning av kvalitet för varje enskild utredning. Med hjälp av de 

kommentarer som noterats var det möjligt att bedöma hur väl varje utredning levde upp till att 

ha barnets bästa i fokus och följa gällande regelverk utifrån de förutsättningar som fanns. För 
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att tillförsäkra sekretess angavs i granskningsmallen endast kod för respektive kommun (A, B, 

C, D). Inga namn på individer eller andra känsliga uppgifter noterades i granskningsmallen 

och efter genomgång av utredningarna återlämnades samtligt material. En av kommunerna 

valde att avidentifiera materialet vilket gjorde att ålder inte kunde utläsas i alla utredningar.  

 

3.5 Databearbetning och analys 
Materialet som utgjort grunden för databearbetning och analys är de granskningsmallar som 

tillämpats vid insamling av det empiriska materialet utifrån barnavårdsutredningar. 

Granskningsmallarna har inneburit att utredningarna bedömts utifrån samma kriterier vilket 

underlättat databearbetningen då de övergripande kategorierna varit relativt lätta att identifiera 

i förhållande till studiens frågeställningar.  

3.5.1 Innehållsanalys  

Databearbetningen av det insamlade materialet har skett genom innehållsanalys i både 

kvantitativ och kvalitativ form i syfte att kunna belysa resultaten mer heltäckande. 

Innehållsanalysen har valts utifrån att den ger en tydlig grund för bearbetning och analys av 

data som bedömts väl lämpad med hänsyn till det insamlade materialet. En stor fördel med 

innehållsanalys är att den ofta ses som en objektiv analysmetod med ett flexibelt 

tillvägagångssätt. Det är viktigt att uppmärksamma att innehållsanalysen endast kan bli så bra 

som de material den utgår från (Bryman, 2011). Det finns en risk att de utredningar som 

utgjort grunden för studien inte är representativa för respektive kommun, å andra sidan 

förutsätts vissa skillnader då varje enskilt ärende måste ses som unikt. 
 

Den kvantitativa innehållsanalysen har ofta sin utgångspunkt i kategorier som på förhand är 

definierade medan den kvalitativa innehållsanalysen innebär att det analyserade materialet 

undersöks utifrån bakomliggande teman (Bryman, 2011). I viss litteratur benämns den 

kvalitativa ansatsen som analys av meningsinnehåll (Johannessen & Tufte, 2003) men för 

enkelhetens skull används här används begreppen kvantitativ respektive kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys har ofta sin grund i att först identifiera kategorier i 

datamaterialet för att belysa vilka teman som återfinns i materialet. Syftet är att utifrån dessa 

kunna analysera datamaterialet mer ingående för att urskilja meningsinnehåll (Johannessen & 

Tufte, 2003). Första steget i databearbetningen innebar att återgå till granskningsmallen för att 

utifrån dess frågor kunna identifiera övergripande teman att utgå från. Tre övergripande teman 

utkristalliserades; Barnets delaktighet, Behovsbedömning samt Dokumentation och struktur. 

Det andra steget i processen utgjordes av kodning av materialet vilket innebar att urskilja 

meningsbärande element, det vill säga data som är relevanta utifrån frågeställningarna. 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver kodning som en systematisk genomgång av material 

för att urskilja avsnitt som illustrerar de övergripande teman som identifierats. Vidare 

beskriver de kodning som en metod att reducera mängden data för att det ska bli hanterbart 

och förenkla analysprocessen. Grundmaterialet för databearbetning bestod av 

granskningsmallar för tjugo utredningar. Efter kategorisering och kodning fördes reducerad 

data in i ett textdokument för att kunna överskådas. Utifrån studiens fokus på 

organisationsmodeller fördes kodad data in under respektive tema för varje enskild kommun. 

Vissa frågor under varje tema valdes ut och bearbetades genom kvantitativ innehållsanalys 

som presenterats i form av diagram. Detta för att ge en samlad och överskådlig bild av delar 

som bedömts vara av särskild relevans.   

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
De två begrepp som oftast används för att bedöma en studies kvalitet är reliabilitet och 

validitet. Med reliabilitet menas pålitligheten hos de mått som används, blir resultat desamma 
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om undersökningen genomförs på nytt. Validitet handlar om huruvida de mått som används 

verkligen mäter det man vill mäta. Dessa begrepp är vanligast förekommande inom 

naturvetenskaplig och kvantitativ forskning. Generaliserbarhet är ytterligare ett begrepp som 

är vanlig i kvantitativ forskning används då dessa tenderar syfta till att generalisera resultaten 

till en större population än den undersökta. (Bryman, 2011) Då denna studie främst utgår från 

en kvalitativ ansats med ett relativt litet urval går resultaten inte att generaliseras till en större 

grupp. Då syftet inte heller är att generalisera blir generaliserbarhet som kriterium för studiens 

kvalitet inte relevant i detta fall. Trots denna begränsning kan det finnas vinster då Kvale 

(1997) menar att kvalitativa studier kan bidra till en ökad förståelse för fenomen utanför den 

specifika studien. Även begreppen reliabilitet och validitet bör användas med försiktighet 

inom kvalitativ forskningsmetodik då den skiljer sig från den kvantitativa och därmed inte 

direkt kan överföras. Åsikterna om vilka begrepp som bör tillämpas vid kvalitativ forskning är 

många. Medan vissa förespråkar att reliabilitet och validitet kan användas utan att förändra 

begreppens innebörd menar andra att kvalitativa undersökningar bör värderas utifrån helt 

andra begrepp (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i de definitioner för begreppen som 

används i kvantitativ forskning blir reliabiliteten i denna studie mycket låg då det finns 

uppenbara svårigheter att replikera den med samma resultat. Datainsamlingen skedde 

visserligen med utgångspunkt i en på förhand konstruerad granskningsmall men då syftet med 

denna även var att erbjuda djupare förståelse än vad som var möjlig utifrån de fasta 

svarsalternativen är det inte möjligt att garantera att resultaten överensstämmer med vad som 

avsetts mätas varvid även validiteten måste anses låg.  

 

I kvalitativa undersökningar är det inte måtten utan istället forskaren som utgör det centrala 

redskapet. Alternativa begrepp som med fördel kan användas vid bedömning av kvalitet i 

kvalitativa studier är enligt Bryman (2011) trovärdighet och äkthet. För att uppnå trovärdighet 

har studiens metod redovisats genom utförliga beskrivningar av urval, genomförande, 

databearbetning och analys. Läsaren ges därmed en god översikt och kan följa processens alla 

delar och få en inblick i hur det empiriska materialet analyserats och tolkats. Det är dock svårt 

att uppnå fullständig objektiv trovärdighet eftersom granskningen utgått från en kvalitativ 

ansats. Granskning och bedömning av kvalitet har gjorts utifrån i vilken utsträckning 

barnperspektiv tagits hänsyn till samt hur regelverk efterföljts. Begrepp som varit centrala har 

också redogjorts för i syfte att öka trovärdigheten. Målet har varit att under granskning och 

bedömning vara så objektiv som möjligt men det går inte att utesluta att eventuella 

forskareffekter påverkat. Detta ses inte som någon negativ effekt för resultatens trovärdighet 

eftersom själva måtten inte är det centrala i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Äkthet uppnås 

genom att ge en rättvis bild och att bidra till en djupare förståelse av det som studerats 

(Bryman, 2011). Eftersom det empiriska materialet utgjorts av redan befintliga dokument 

bedöms äktheten i dessa vara stor. Billquist och Johnsson (2007) menar att akter också ger 

mer tillförlitliga uppgifter jämfört med intervjuer där personerna kan påverkas vid 

datainsamlingen vilket stödjer äktheten i denna studie. Det är dock viktigt att åter poängtera 

att det inom kvalitativa studier inte är möjligt att uppnå total objektivitet eftersom tolkningen 

av materialet påverkar resultatet (Bryman, 2011). Insamling, bearbetning och analys av 

empirisk data har därmed skett under ständig reflektion för att minimera påverkan av 

personliga åsikter för att ge en så objektiv bild som möjligt över resultaten. Kvalitet har i 

denna studie endast bedömts utifrån studiens specifika frågeställningar om barnperspektiv 

samt regelverk. Urvalet har varit relativt litet och det är viktigt att påpeka att eventuella 

bakomliggande faktorer som kan påverka kvalitet inte har studerats, exempelvis 

arbetsbelastning och erfarenhet. 
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3.7 Etiska överväganden 
God forskningsetik uppnås genom att vara så öppen och detaljrik som möjligt i beskrivningen 

av processen, detta för att läsaren ska kunna följa arbetet och de tankar som väckts (Neuman 

& Kreuger, 2003). Forskningsetiska överväganden grundar sig i att finna en balans mellan 

olika legitima intressen. Kunskap om samhället och företeelser är värdefull och kan i många 

fall vara en bidragande faktor till förändring och utveckling. Integritet och individskydd är 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vid forskningsetiska överväganden. Grundprincipen är att 

ingen ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, utnyttjas eller kränkas. I vissa fall kan 

kunskap dock inte nås utan att deltagande utsätts för viss risk och integritetsprincipen och 

nyttan med kunskapen måste då vägas mot varandra. (Vetenskapsrådet, 2011) De etiska 

överväganden som gjorts har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 

om de fyra huvudsakliga kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge berörda parter nödvändig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. I denna studie har det inte ingått några aktiva deltagare 

utan information har inhämtats utifrån redan existerande dokument hos kommunernas 

socialtjänst varvid tillstånd inte varit nödvändigt att inhämta. Samtliga kommuner som 

bidragit med empiriskt material i denna studie har i förhand fått skriftlig information kring 

syfte, frågeställningar, metod samt etiska överväganden. Uppgifter om att studien är en del av 

magisteruppsats vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet samt 

kontaktuppgifter till handledare har även inkluderats i den skriftliga informationen. Det har 

varit frivilligt att bistå med material och kommunerna har inte haft något krav kring att 

medverka. Samtliga kommuner fick även information kring att det insamlade materialet inte 

kommer nyttjas till annat än i forskningssyfte. Eftersom de uppgifter som inhämtats varit 

redan existerande dokument i socialtjänstens myndighetsregister har det inte i detta fall varit 

nödvändigt med samtycke för de i utredningarna berörda individerna. Samtycke har inhämtats 

från respektive kommun genom de personer som har delegation att fatta beslut om 

utlämnande av sekretessbelagt material. Konfidentialitetskravet innebär de personer som 

uppgifterna rör ska ges största möjliga konfidentialitet. Inga personuppgifter eller uppgifter 

som kan vara känsliga har använts varvid sannolikheten att de personer som omfattas av 

utredningarna far illa eller tar skada bedöms som minimal. Kommunerna har själva kunnat 

välja huruvida de valt att avidentifiera utredningarna innan de lämnats ut eller inte. Då 

personuppgifter eller andra känsliga uppgifter om den enskilde inte varit nödvändigt utifrån 

studiens syfte har, i de fall där utredningarna inte varit avidentifierade, inga uppgifter som kan 

härledas till den enskilde noterats under insamling av empirin. Bedömning har även gjorts att 

inte namnge de kommuner vars utredningar granskats för att tolkningar av resultat för 

utomstående i så liten utsträckning som möjligt ska gå att härleda till en specifik kommun. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att de uppgifter som insamlats inte använts i annat än 

forskningssyfte för denna studie. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Barnperspektivet 
Ett begrepp som blivit alltmer vedertaget och som numera ses som en självklar del i den 

sociala barnavården är barnperspektivet. Barnet ses i dagens samhälle som kompetent individ 

med självbestämmanderätt men är dock fortfarande beroende av omsorg från sin omgivning 

(Enell, 2008). Den internationella federationen för socialt arbete betonar vikten av att tillämpa 

särskild omsorg vid arbete med barn utifrån att samhället generellt tenderar att förminska 
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barns delaktighet (International Federation of Social Workers, 2002). I och med att Sverige 

1990 ratificerade Barnkonventionen ska alla alternativ i en beslutsprocess som rör barn utgå 

från ett barnperspektiv. Begreppet är emellertid mångfasetterat och komplext och är därmed 

inte lätt att konkret definiera (Cederborg & Karlsson, 2001).  

 

Halldén (2003) anser att man till att börja med bör göra en distinktion mellan barnperspektiv 

och barnets perspektiv och att det är nödvändigt att problematisera begreppet och särskilja om 

perspektivet utgår från barnet eller en företrädare för barnet. Halldén menar att barnperspektiv 

utgår från ett perspektiv som åsyftar till att arbeta för barn bästa och se till barns villkor 

medan barnets perspektiv istället syftar till att inta barnets egna perspektiv. Enell (2008) är 

inne på en liknande linje och menar att man bör reflektera över hur barnet presenteras i 

dokumentation. Hon menar att det finns två perspektiv, en subjektsyn som karaktäriseras av 

att barnets egna upplevelser och tankar ges utrymme och legitimitet medan en objektsyn 

istället fokuserar på de vuxnas skildringar av barnet och dess behov. Forskning kring 

barnperspektiv har under senare år börjat utgå från att se barn som en social grupp. I det 

sammanhanget är barns delaktighet inte erforderlig utan tonvikten ligger på de strukturer som 

utgör premisserna i barns levnadssituation (Halldén, 2003). En syn som dock tycks vara 

allmänt vedertagen är att barnperspektivet utgår från det individuella barnets människovärde 

och integritet utifrån dess individuella behov (Cederborg & Karlsson, 2001; Schiratzki, 2005).  

 

För att på bästa sätt kunna avgöra vad som är till barnets fördel är det viktigt att vuxna har 

förmåga att se situationer ur barnets perspektiv. Den vuxne måste kunna identifiera sig med 

barnet och sätta sig in i barnets situation genom att tolka och ha förståelse för barnets 

individuella behov och känslor (Enell, 2008). Det innebär inte att de vuxna nödvändigtvis ska 

anpassa sig helt efter barnets tankar och känslor kring sina behov och sin omgivning. Barn 

befinner sig i beroendeställning till vuxna och är beroende av vuxnas förmåga och kompetens 

att tillgodose deras behov. Halldén (2003) menar att ett barnperspektiv kräver förekomst av 

barnets perspektiv men att det är nödvändigt att barnets perspektiv tolkas av den vuxne med 

utgångspunkt i en förståelse av barnets erfarenheter. Att tillämpa ett barnperspektiv innebär då 

att ha förmåga att identifiera sig med barnet och dess situation samtidigt som det också 

innefattar samhällets attityder och kunskap om barn som fullvärdiga medborgare. Vuxna 

måste således inta ett förhållningssätt där barnet tillåts vara expert på sitt eget liv men också 

utgå från tillgänglig kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma vad som är för barnets bästa 

(Socialstyrelsen, 2015b).  

 

Inom den sociala barnavården kan innebörden av barnperspektivet breddas ytterligare och 

ställer höga krav på ett medvetet kritiskt förhållningssätt till vad som utifrån kunskap och 

lagstiftning bedöms som barnets bästa i relation till barnets egen syn på tillvaron och dess rätt 

att vara en delaktig part. Ett konkret sätt att tillämpa ett barnperspektiv är att beskriva det 

individuella barnet och dess behov istället för att i allmänna ordalag generalisera kring barns 

utveckling. Genom att fokusera på barnet som unik individ blir det även lättare att formulera 

och bedöma det enskilda barnets specifika behov samt att identifiera och analysera risker och 

konsekvenser. Ett annat sätt att praktisera barnperspektivet är att i dokumentation kring 

bedömningar utifrån barnets bästa göra en tydlig koppling till de uppgifter som barnet själv 

lämnat (Enell, 2008). Halldén (2003) påpekar även vikten av medvetna ställningstaganden till 

hur barnets uppgifter presenteras. Hon menar att hur barnets röst återges är kopplat till vilken 

andemening som läggs i begreppet barnperspektiv och som kan påverka mottagaren. Den 

grundläggande principen är att barnperspektivet ska genomsyra hela handläggningsprocessen. 

Det innebär att socialsekreterare under hela processen måste överväga om delar i 
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utredningsarbetet eller åtgärder berör barnet och vad eventuella konsekvenser för det enskilda 

barnet kan bli (Socialstyrelsen, 2015b).  

 

4.2 Kvalitet i socialt arbete 
Kvalitet har blivit ett begrepp som blivit alltmer synliggjort i organisationer och verksamheter 

med ökande förväntningar om att kvaliteten ska höjas och arbetet effektiviseras. Men vad är 

då kvalitet? Det finns inget entydigt svar på denna fråga och i litteraturen finns en oändlig 

mängd beskrivningar och analyser om vad som utgör kvalitet. Grönroos (2002) är en av de 

som försökt bryta ner kvalitet i mer hanterbara beståndsdelar. Han presenterar sju 

kvalitetskriterier som kan användas som utgångspunkt i diskussioner om kvalitet och som kan 

relateras till tjänsteproducerande organisationer: 

 Professionalism och skicklighet 

 Attityder och beteende 

 Tillgänglighet och flexibilitet 

 Tillförlitlighet och pålitlighet 

 Rättelse 

 Tjänstelandskap 

 Rykte och trovärdighet 
 

Även om dessa kan utgöra en god grund för att definiera kvalitet måste det finnas tydliga 

indikatorer för att kunna mäta kvalitet vilket i sig är en utmaning. Definitioner av kvalitet och 

tankar om hur det kan mätas är i hög grad kontextuellt betingat. Vad som menas med kvalitet 

inom varutillverkande industrier kan exempelvis inte direkt överföras till kvalitet inom socialt 

arbete som bygger på mänskliga relationer och sociala företeelser. Socialstyrelsens (2015b) 

definition av kvalitet är att en verksamhet lever upp till de krav och mål som ställs utifrån 

lagar, föreskrifter och besluts som tagits utifrån sådana föreskrifter. Socialt arbete påverkas av 

både yttre och inre faktorer som måste tas i beaktning i förhållande till kvalitet och resultat 

vilket gör socialstyrelsens definition av kvalitet väldigt övergripande. Det finns även olika 

sidor av begreppet utifrån vilket perspektiv som anläggs och vad man avser mäta.  Kvalitet i 

socialt arbete kan undersökas utifrån en mängd synvinklar. McMillen et al. (2005) menar att 

forskning om kvalitet inom socialt arbete främst varit inriktad på kvalitet i den mening att 

utvärdera utfallet för klienterna, men att det också finns viss forskning som valt att bedöma 

kvalitet utifrån socialarbetarnas professionella arbetsprocesser. Socialtjänstens handläggning 

handlar sällan om rena data utan snarare om individuella aspekter och förutsättningar vilket 

gör att mätningar av kvalitet utifrån utfall för klienten måste tolkas med försiktighet. Viktigt 

att ha i åtanke vid bedömning av kvalitet är att socialt arbete består av en mängd faktorer som 

är svåra att mäta och som kan ha inverkan på den faktiska kvaliteten (Malley & Fernández, 

2010). Detta kan exemplifieras med att hög arbetsbelastning kan leda till stora skillnader i 

handläggning och bemötande, från dag till dag och/eller mellan enskilda socialarbete. Då det 

inte finns någon entydig definition av begreppet blir det därmed av yttersta vikt att precisera 

vad som avses med kvalitet i varje enskilt fall där ett kvalitetsperspektiv undersöks. 

(Lindgren, 2011)  
 

För bedömningar av kvalitet i det sociala arbetets praktik har Malley och Fernández (2010) 

angivit tre indikatorer med fokus på olika perspektiv av kvalitet. Det första perspektivet utgår 

från strukturella indikatorer, dessa innefattar de verktyg och instrument som är tillgängliga för 

det praktiska arbetet och den organisatoriska kontexten där det utförs. Det andra perspektivet 

utgår från processindikatorer som syftar till de processer som sker mellan professionell och 

klient. Slutligen det tredje perspektivet, resultatindikatorer vars utgångspunkt ligger i 

resultaten av den mellanmänskliga processen. McMillen et al. (2005) har tagit fasta på de 
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strukturella indikatorernas betydelse. De anser att forskning som syftar till att undersöka 

kvalitet i socialt arbete bör fokusera på att identifiera strukturella faktorer som inverkar på 

handläggning och processer likväl som utfall för klienten. De påpekar att struktur kan ses 

utifrån flera nivåer där ett sätt att undersöka kvalitet kan vara att titta på den organisatoriska 

strukturen. På denna nivå kan man exempelvis fokusera på vad som är av relevans att 

dokumentera och fokusera på och hur verksamheten kan underlätta nödvändig 

informationsinhämtning för välgrundade beslut och insatser (McMillen et al., 2005).  
 

4.2.1 Kvalitet i socialtjänstens handläggnings- och beslutsprocess 

Taylor (2012) påpekar att handläggnings- och beslutsprocessen utgör en central del i det 

praktiska sociala arbetet och att varje socialsekreterare har en individuell förförståelse 

påverkad av erfarenheter, värderingar och personliga egenskaper som kan influera 

handläggningen och beslutsfattande. För den enskilde socialsekreteraren innebär 

beslutsprocessen att både yttre faktorer och individuell förförståelse måste relateras till 

samhällets ansvar och den enskildes behov av stöd. Handläggning i socialt arbete innebär 

därmed till stor del att identifiera, sortera och värdera information som ligger till grund för 

beslut (ibid).  
 

I en rapport från Socialstyrelsen (2009b) som bedömt kvalitet i barnavårdsutredningar 

kännetecknas god kvalitet av att utredningarna har en tydlig struktur, välgrundad analys och 

bedömning samt där barnets identitet och behov är framträdande. En utredning som görs kring 

ett barns behov av skydd eller stöd ska inte göras mer omfattande än vad som krävs. Det 

ställer krav på socialsekreteraren att ha kunskap om vilken information som är relevant utifrån 

den oro som framkommer och förmåga att sortera ut information som inte är av betydelse 

utifrån varje enskilt fall. Utredningen bör förutom att återge vad som framkommit i samtal 

med barn, vårdnadshavare och övriga även lägga stor vikt vid utredande socialsekreterares 

egna iakttagelser och bedömning. Socialsekreteraren bör på ett konkret sätt kunna påvisa sin 

kompetens genom att tolka och analysera barnets behov och föräldrarnas förmåga att 

tillgodoses dessa utifrån vad som framkommit under samtal (Enell, 2008). Ytterligare en del i 

att visa på kompetens är att konkret kunna belysa eventuella risker eller konsekvenser för 

barnet i relation till den information som inhämtats, med särskild tonvikt på vad som är bäst 

för det enskilda barnet. Att arbeta inom den sociala barnavården är många gånger svårt med 

komplexa ärenden och höga krav kring kompetens. Socialstyrelsen (2015b) påpekar att det 

därmed är viktigt med både relevant utbildning och erfarenhet av arbetet. Lagstiftningen har 

även tydliggjort vikten av detta genom explicit formulering kring socialnämndens ansvar för 

att den som utför uppgifter som avses i 3 kap 3a § andra stycket SoL ska besitta tillräcklig 

kompetens att självständigt utföra arbetsuppgifterna.  

 

4.3 Organisationsteori 
Organisationsteori bygger på en strävan att förstå organisationer genom att studera hur de 

fungerar och vad som sker inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt 

Johansson (2005) kan organisationsteori även beskrivas utifrån strävan att förstå 

organisationsbeteende på olika nivåer, exempelvis individ-, struktur- eller ekologisk nivå. För 

att genom förvärvad kunskap förändra eller utveckla en organisation behövs dock mer än 

förståelse kring organisationen. Organisationsteori innefattar därmed en strävan efter att också 

förklara hur företeelser eller fenomenen inom organisationer är sammankopplade (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). De menar att alla organisationer kan ses som produktionssystem i vilken de 

måste producera något och att människors beteende därmed är centralt i organisationsteorin 

då de utgör grunden för produktion. En av de viktigaste delarna som utgör en organisation är 

dess struktur, det vill säga hur den är utformad utifrån sitt syfte. Organisationsstruktur har 
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enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) tre övergripande effekter på agerande. Den första 

effekten är att organisationsstrukturen skapar ett fokus genom avgränsning av vad 

organisationen och individer ska arbeta med. Den andra effekten, koordinerande, innebär att 

organisationens struktur kan användas som ett instrument för att skapa samkörda grupper i 

syfte att uppnå högre effektivitet. Slutligen fungerar organisationsstruktur främjande för 

stabilitet och regelbundenhet, exempelvis genom mer eller mindre tydliga avgränsningar för 

befattningar och ramar kring hur uppgifter ska utföras. Den formella organisationsstrukturen 

kan delas in i två delar. Den ena är arbetsfördelning och specialisering som styr graden av 

handlingsfrihet för de anställda. Den andra delen utgörs av styrning och samordning som 

reglerar hur uppgifter ska utföras eller hur delegation av beslut fördelas. Genom specialisering 

inom organisationen minskas området för vad som anses relevant för arbetet. Ju mer 

specialisering en organisation har desto tydligare blir avgränsningarna för vilka faktorer och 

omständigheter som skall värderas som relevanta (Oterholm, 2015). Som organisation har 

socialtjänsten krav på effektivitet och kvalitet där lika behandling och förutsägbarhet är 

viktiga delar. I praktiken står dock effektivitet ofta i konflikt med lika behandling (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Ett sätt att effektivisera arbetet är att genom den formella 

organisationsstrukturen skapa en arbetsfördelning av de uppgifter som ska utföras. Genom att 

avgränsa arbetsuppgifter och främja specialisering kan individen utveckla sin kompetens 

inom ett specifikt område. Specialisering innebär att individen genom ökad kompetens kan 

utföra sitt arbete mer effektivt inom ett begränsat område (ibid.). 
 

Inom organisationsteori brukar två huvudsakliga typer av organisationer beskrivas, 

varuproducerande och tjänsteproducerande. Varuproducerande organisationer är ofta 

privatägda och producerar fysiska varor och produkter. Tjänsteproducerande organisationer 

kännetecknas av att de oftast är offentligt ägda och istället för varor producerar tjänster. 

Tjänsteproducerande organisationer bygger i stor utsträckning på relationer och 

mellanmänskliga processer varvid personalen utgör en grundläggande del i organisationen 

(ibid.). Ett annat sätt att särskilja organisationstyper kan göras genom att dela in dem i vad 

Johansson (1995) benämner som mjuka eller hårda organisationer.  Det finns i Johanssons 

indelning tydliga kopplingar till de varu- kontra tjänsteproducerande organisationer som 

Jacobsen och Thorsvik redogör för. Den stora skillnaden är att Johansson i sin indelning har 

ett tydligare fokus gentemot organisationens lönsamhet och hur den mäts än vad som utgör 

organisationens faktiska produkt. Johansson (1995) beskriver att hårda organisationer 

kännetecknas av tydliga mått kring prestation såsom ekonomisk effektivitet och 

produktionsvolym, faktorer som är relativt enkla att mäta. De mjuka organisationerna 

kännetecknas av mer svårdefinierade prestationsmått där mätningen blir mer komplex, 

exempelvis tjänstekvalitet och bemötande.  
 

Socialtjänsten är en tjänsteproducerande organisation där kompetens och färdigheter är 

centrala för produktionen och där prestationsmåtten är mjuka. Tjänsteorganisationer 

kännetecknas av den nära och personliga kontakten mellan producent och kund vilket ofta 

utgör själva grunden för socialt arbete. Inom socialtjänsten är socialsekreterarens relation till 

klienten grundläggande eftersom det är genom denna relation som information samlas och 

värderas (Otherholm, 2015). Samtidigt är socialsekreterare underordnade organisationen och 

måste handla utifrån de lagar och förordningar som gäller för organisationen. Johansson 

(2005) menar att socialsekreterarens tjänsteutövande innebär en konflikt mellan att arbeta 

utifrån tydliga regler samtidigt som det måste finnas visst utrymme för att kunna göra egna 

bedömningar utifrån den enskilde klienten. Socialtjänsten har följaktligen drag av en 

byråkratisk organisation vars regelorientering, arbetsindelning och hierarki påverkar 

tjänsteutövandet. Socialsekreteraren är underordnad organisationen men samtidigt överordnad 

klienten. Särskilt inom socialtjänstens myndighetsutövning blir denna hierarkiska struktur 
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tydlig. I relationen mellan socialsekreterare och klient finns en maktobalans där 

socialsekreteraren innehar makt att utifrån sin professionella ställning värdera och besluta om 

klienten har rätt till stöd (Oterholm, 2015). 
 

Varje organisation har mål att sträva mot och de formella målen finns oftast skriftligt 

formulerade. För socialtjänsten utgörs dessa av beslut på politisk nivå genom lagar och 

föreskrifter men också specifika mål beslutade av kommunens respektive ledning. 

Tjänsteutövandet för socialsekreterare handlar alltså om att utgå från sin professionella 

kompetens men också att utöva sitt arbete som en medlem i organisationen. 

Socialsekreterarens professionsutövande begränsas i viss mån eftersom denne handlar å 

organisationens vägnar (Oterholm, 2015). Socialtjänsten är till stor del formaliserad genom 

standardisering av arbetsuppgifter utifrån regelverk och föreskrifter som påverkar arbetet. 

Fördelarna med skriftliga regler och rutiner är att det skapar en förutsägbarhet i arbetet både 

för socialsekreterare och klient. De lagar och föreskrifter som reglerar socialtjänstens arbete 

gör att socialsekreterare blir mer likvärdiga i sitt yrkesutövande oberoende av kommun. 

Standardisering av arbetsuppgifter kan bidra till ökad effektivitet och fungera som ett 

hjälpmedel i yrkesutövandet. Ett alltför standardiserat arbetssätt kan dock ha negativ inverkan 

på yrkesutövandet som till stor del handlar om mellanmänskliga relationer och att se den 

enskildes individuella behov.  Standardisering kan då hämma flexibilitet och 

anpassningsförmåga vid situationer som är svåra att förutse (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 
 

5. EMPIRI 

I detta avsnitt redovisas empirin utifrån de tre teman som utkristalliserats; barnets delaktighet, 

behovsbedömning samt dokumentation och struktur för att i senare avsnitt analyseras i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Varje tema inleds med 

diagram över vissa delar inom respektive tema som bedöms särskilt viktiga att belysa. Genom 

detta åskådliggörs de frågor som bedöms vara av särskild relevans för studiens syfte och 

frågeställningar och ger en överblick över de resultat som framkommit. Det empiriska 

materialet utgjordes av totalt 20 utredningar, samtliga utförda enligt BBIC. I en av 

utredningarna framgick inte barnets ålder, denna tillhörde kommun B. Fördelning av ålder för 

resterande 19 utredningar framgår i nedanstående diagram. Majoriteten av utredningarna 

berörde barn i åldern 5-14 år och endast tre barn befinner sig i en ålder där barnsamtal 

rimligen kan uteslutas med anledning av barnets låga ålder. I fyra utredningar var barnet 15 år 

eller mer, med samma rättigheter som vårdnadshavare. 
 

 
Figur 1. Åldersfördelning på barnen hos kommunerna A, B, C och D. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D

Barnets ålder i respektive utredning 



27 
  

5.1 Barnets delaktighet 

Barnets delaktighet i utredningen innefattar att utredaren träffat barnet i fråga och huruvida 

barnsamtal hållits och barnet fått tillfälle att ge uttrycka för sin situation. Delaktighet i 

utredningen innebär således att barnet fått möjlighet att vara en aktiv person under 

utredningsprocessen vilket också är en central utgångspunkt för att ha ett barnperspektiv. 

Överlag har barnet medverkat i utredningarna och fått komma till tals, skillnaderna ses främst 

kring vilken betydelse barnets åsikter haft för utredningen. 

 

 
Figur 2. Barnet delaktighet i utredningen för respektive kommun. 

 

5.1.1 Medverkan  
I en övervägande andel av utredningarna har socialsekreterare träffat barnet under 

utredningsprocessen, i de flesta har barnsamtal ägt rumt och i övriga har socialsekreterare 

dokumenterat att barnet observerats. Kommunerna B, och D har träffat alla barn som utretts i 

det granskade materialet. Kommun B är den enda som genomfört hembesök hos samtliga barn 

som utretts. Antalet träffar med barnet skiljer sig åt mellan enskilda utredningar mer än 

mellan olika kommuner. Betydelse av hembesök eller brist på hembesök har ingen av 

kommunerna redogjort för i relation till barnets medverkan. Kommun A med personbunden 

specialisering skiljer ut sig där socialsekreterare endast träffat två av de fem barn som utretts. 

De anledningar som socialsekreterare uppgett i utredningen som förklaring till varför man inte 

samtalat med barnet är dock tämligen lika oberoende av kommun. De mest förekommande 

orsakerna är att barnet själv inte velat medverka eller att samtyckte från vårdnadshavare inte 

funnits.  

 

5.1.2 Barnets egna åsikter och dess betydelse 

I de utredningar där utredande socialsekreterare träffat barnet framgår att barnet gett uttryck 

för sin situation i de allra flesta fall. Barnets ålder har betydelse för huruvida barnsamtal är 

möjligt att genomföra och i de utredningar där barnsamtal inte hållits är motiveringen främst 

att det inte varit aktuellt med hänsyn till barnets låga ålder. Noteras bör dock att endast tre 

barn var under fem år. I de utredningar som genomförts i den multispecialiserade 

organisationen har barnsamtal hållits med de fyra barn vars ålder möjliggjort det. Trots detta 

bedöms informationen i två av fallen vara bristfällig, då barnets åsikter getts mycket litet 

utrymme och är vagt formulerade.  

 

Den stora skillnaden mellan kommunerna återfinns i graden av vikt avseende barnets åsikter 

och upplevelser. Sammantaget saknar majoriteten av utredningarna en återkoppling till 

barnets egna åsikter i slutbedömningen. Trots att barnet i de flesta fall gett uttryck för sina 

åsikter i utredningen framkommer de sällan i analys och bedömning. Av de totalt 20 

granskade utredningarna är det endast i fem stycken som de uppgifter barnet gett uttryck för 
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återkommer i slutbedömningen. Fyra av dessa tillhör den integrerade kommun C som tydligt 

sticker ut från övriga. Det barnet gett uttryck för i utredningen återkommer i samtliga 

slutbedömningar och socialsekreterare har redogjort för hur barnets uppgifter inverkat på 

bedömning. 

 

5.2 Behovsbedömning 

Beslutsunderlaget i en barnavårdsutredning ska utgå från det enskilda barnets behov. Barnets 

behov inom olika områden och föräldrars förmåga att tillgodose dessa ska därmed utgöra 

grunden för beslut. De flesta utredningar som granskats har tagit fasta på barnets behov och 

uppvisar godtagbar kvalitet. 
 

 

Figur 3. Barnets behov i utredningen för respektive kommun. 
 

5.2.1 Barnets behov  

Barnets behov framgår i de allra flesta utredningar, endast i fyra utredningar framgår inte 

barnets behov överhuvudtaget alternativt är mycket vagt formulerade. I resterande sexton 

utredningar är barnets behov tydligt formulerade men det finns skillnader gällande hur 

behoven framställts och bedömts. I två utredningar finns barnets behov beskrivna men 

socialsekreterare har inte kopplat dessa till utredningens frågeställningar utan behoven är 

främst baserade på generella beskrivningar av vilka behov barn har. Dessa återfinns i 

multispecialiserade kommun B och integrerade C. Den kommun som tydligt skiljer sig från 

övriga är kommun D, som arbetar utifrån problembaserad specialisering, där barnets behov 

redogörs för i samtliga utredningar.  Socialsekreterare har dock inte redogjort för dessa under 

de specifika behovsområden som utretts utan beskrivning och bedömning av behov framställs 

först i den avslutande analysen. 

 

5.2.2 Förhållande mellan barnets behov och föräldrarnas förmåga 

I en fjärdedel av de granskade utredningarna saknas analys av föräldraförmåga i relation till 

barnets behov. I dessa saknas därmed ett resonemang kring barnets specifika behov och 

huruvida föräldraförmåga kan möta upp mot behoven. I de utredningarna där en analys av 

förhållandet mellan barnets behov och föräldrarnas förmåga finns konstateras stora 

variationer. I två utredningar i den multispecialiserade kommun B respektive tre hos 

personbundna kommun A går det utläsa en mycket tydlig analys och koppling. Det innebär att 

det enbart i en fjärdedel av samtliga utredningar finns en tydlig analys kring föräldrarnas 

förmåga att tillgodose det aktuella barnets specifika behov. I sju av de övriga utredningarna 

bedöms analysen vara bristfällig där en tydligare koppling mellan behov och förmåga skulle 

ha behövts för att belysa barnets situation. Fördelningen av de bristfälliga analyserna är 

relativt jämn mellan de tre specialiserade kommunerna A, B och D. I den integrerade 
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kommun C bedöms analys av föräldraförmåga i relation till barnets behov vara bristfällig i tre 

av fem utredningar.  

 

5.2.3 Källor för information 

Den i särklass vanligaste kontakten under utredningen är med föräldrar, endast i tre fall har 

utredande socialsekreterare inte inhämtat information från föräldrar. Både den personbundna 

kommun A och integrerade kommun C har i samtliga utredningar inhämtat uppgifter från 

föräldrar. I två av utredningarna hos kommun A har information till utredningen inhämtats 

enbart genom föräldrar. Andra vanligt förekommande kontakter som socialsekreterare 

redogjort för under utredning är förskola/skola och sjukvård, främst genom Barnavårdscentral 

eller Barn- och ungdomspsykiatri. Kommunerna C och D är de som mest frekvent haft 

kontakt med skola i utredningarna, i båda kommuner har skola kontakts för uppgifter i fyra av 

fem fall. Kommun B har endast inhämtat information från skola i en utredning och kommun 

A i två utredningar. Kommun D är den som i flest fall inhämtat information från sjukvård, i 

fyra utredningar. Kommunerna A, B, och C har endast uppgifter från sjukvården i en av deras 

respektive utredningar. Andra kontakter som har tagits i utredningarna är med syskon, mor- 

eller farföräldrar och socialtjänstens öppenvård. Dessa kontakter förekommer dock i väldigt 

liten omfattning i samtliga kommuner.  

 

5.2.4 Beviljad insats 

Endast i tre utredningar beviljades någon form av insats för barnet eller familjen, en i 

kommun B med multispecialiserat arbetssätt och två i personbundna kommun A. Det som är 

lika i dessa tre är att det i ingen av dem framgår hur barnet ställer sig till insatsen, trots att två 

barn var 6 år och ett barn 11 år. Det framgår inte i utredningarna hur barnet själv upplever sin 

situation eller anser sig i behov av beviljad insats trots att insatserna var av sådan karaktär att 

de direkt påverkar barnet. Istället fokuserades på de behov föräldrarna själva uttryckte där 

koppling till barnet var bristfällig. Socialsekreterare har heller inte redogjort för anledning till 

att barnen inte fått varit delaktig i fråga om insats. 

  

5.3 Dokumentation och struktur 
En barnavårdsutredning bygger på frågeställningar utifrån den anledning som ligger till grund 

för att utredning inletts. Hur frågeställningarna besvaras och barnets behov bedöms utgör 

underlaget i den analys och bedömning som beslutet fattas på. Överlag uppvisade 

utredningarna relativt god kvalitet med relevanta frågeställningar men det noterades vissa 

brister i att besvara dessa och att presentera ett tillräckligt beslutsunderlag i utredningen. 

 

 
Figur 4. Grundläggande aspekter i utredningen för respektive kommun. 
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5.3.1 Utredningens frågeställningar 

Majoriteten av utredningarna har presenterat tydliga frågeställningar som är kopplade till 

anledning att utredning är inledd. De flesta utredningar besvarar de uppställda 

frågeställningarna men det finns variationer inom detta. Av de 15 utredningar vars 

frågeställningar bedömdes besvarade var det endast i fyra som det i analys och bedömning 

bedömdes finnas en tydlig och konkret återkoppling med barnet i fokus. En i kommun A, två i 

kommun C och en i kommun D. Endast i kommun D var frågeställningarna i samtliga 

utredningar besvarade. Fem utredningar besvarade inte de frågeställningar som utgjorde 

grunden för utredningens fokus, vilka fördelade sig som två i kommun A respektive B samt 

en utredning i kommun C.  

 

5.3.2 Beslutsunderlag 

Ett tillräckligt beslutsunderlag innefattar främst att nödvändig information inhämtats från 

relevanta uppgiftslämnare och som ger en bild av barnets situation och behov i förhållande till 

de uppgifter som föranlett utredningen. I tre fjärdedelar av utredningar bedömdes de utgöra ett 

tillräckligt beslutsunderlag för att kunna fatta beslut. Även här utmärkte sig kommun D vars 

alla fem utredningar hade ett fullgott underlag för beslut. Dock saknades i två av dem en 

tydlig koppling mellan barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa. I kommun 

A återfanns två utredningar där avgörande uppgifter saknades, i båda dessa saknades barnets 

delaktighet i utredningen och i ett fall saknades även uppgifter från skolan som bedömdes 

relevanta för beslutsfattande. Utredningarna bedömdes inte utgöra ett tillräckligt underlag för 

beslut om de insatser som beviljades och hade sitt fokus på föräldrarna istället för barnet i 

fråga. I kommun B utgjorde två utredningar inte tillräckligt beslutsunderlag, fokus låg i dessa 

på föräldrarna och barnen och dess åsikter fick mycket litet utrymme, de brast därmed i 

fullgott beslutsunderlag då avgörande kontakter och uppgifter saknades.  

 

5.3.3 Struktur och formalia 

I flertalet av utredningarna, oberoende av kommun, förekom information som inte var av 

relevans för utredningens frågeställningar och innehöll därmed mer information än vad som 

var nödvändigt. Detta innefattades främst av uppgifter kring föräldrarnas bakgrund och 

information från uppgiftslämnare som i sammanhanget var ovidkommande och saknade 

betydelse för utredningen. Överlag beskrevs utredningens genomförande genom att redogöra 

för hur information inhämtats. Endast kommun C redogjorde i samtliga fem utredningar för 

detta och vilka datum kontakt skett. Kommunerna C och D redogjorde även för anledningar 

till informationsbrist i de fall det förekom och eventuell betydelse av detta. I två av 

utredningarna i kommun B bedömdes struktur och formalia vara bristfällig i den utsträckning 

att det var svårt att följa processen och utredningen som sådan då det inte förekom en enhetlig 

struktur i dokumentet.   

 

6. ANALYS 

Utifrån granskningen av utredningarna har skillnader i tillämpning av barnperspektiv och hur 

lagar och föreskrifter efterföljts uppmärksammats. Mest framträdande kvalitetsbrister bedöms 

föreligga i de utredningar där barnet inte varit delaktig i beslut om insatser som rör denne. I 

dessa är konkret tillämpning av ett barnperspektiv bristfälligt samtidigt som regelverk som 

syftar till att stärka barnets delaktighet och rättigheter inte tagits i beaktande. Den centrala 

frågan i denna studie har varit att undersöka om och i så fall vilka kvalitetsskillnader som 

finns mellan de fyra organisationsmodellerna. För att undersöka om organisationsform kan ha 

någon koppling till kvalitet analyseras i detta avsnitt de empiriska resultaten utifrån 

organisationsteoretiska aspekter och huruvida dessa kan påverka tillämpning av 
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barnperspektiv samt lagar och föreskrifter. Trots att de fyra deltagande kommunernas individ- 

och familjeomsorg (IFO) representerar olika organisationsmodeller finns en del 

grundläggande likheter. Varje organisation består av en struktur som påverkar på hur det 

praktiska arbetet utförs (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Då socialtjänsten till stor del är 

formaliserad finns tydliga avgränsningar för arbetet utifrån lagar och föreskrifter. Dessa ramar 

för hur och vad socialtjänsten ska arbeta med främjar en förutsägbarhet och ett likvärdigt 

yrkesutövande (ibid.). Ramarna kan användas som indikatorer för att bedöma kvalitet inom 

socialtjänsten ur ett strukturellt perspektiv eftersom de påverkar handläggningen (McMillen et 

al. (2005). Det går även i linje med vad som enligt Socialstyrelsen (2009b) kännetecknar god 

kvalitet i barnavårdsutredningar där välgrundade bedömningar och analyser av barnets behov 

utgör en central del.  

 

6.1 Organisationsformens påverkan på utredningsarbetet 
För att fungera effektivt och kunna arbeta mot de mål som är överordnade genom lagar och 

föreskrifter är kompetens hos socialsekreterarna en central del. De grundläggande principer 

som utgör grunden för all form av utredningsarbete är densamma oavsett hur den enskilda 

kommunens IFO är organiserad. En grundläggande del i arbetet handlar om att identifiera, 

sortera och värdera information för att kunna fatta välgrundade beslut (Taylor, 2012). I arbetet 

med barnavårdsutredningar handlar det konkret om att utifrån sin kompetens kunna skilja ut 

vilken kunskap som är relevant för att utreda och bedöma det enskilda barnets situation och 

behov (Socialstyrelsen, 2009b).  

 

6.1.1 Kvalitet utifrån organisationens avgränsningar och begränsningar 

Sett utifrån strukturella indikatorer på kvalitet i form av urskiljande av relevant information 

(McMillen et al., 2005) noteras brister i alla fyra kommuner. Mest förekommande var att 

flertalet utredningar innehöll mer information än vad som var nödvändigt utifrån det specifika 

ärendet. De frångår därmed 11 kap 2 § 2 st SoL där det framgår att en utredning inte ska vara 

mer omfattande än vad som är motiverat. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) leder 

specialisering till selektiv perception som innebär ett medvetet sökande efter information av 

relevans och att övrig information selekteras bort. Det skulle innebära att ju högre grad av 

specialisering inom området desto mer kunskap har socialsekreteraren kring att sortera ut den 

information som inte är av betydelse för ärendet. Det överensstämmer inte med de tre 

kommuner som är organiserade utifrån någon form av specialisering då det hos samtliga 

förekommer uppgifter som inte är relevanta. De brister därmed i kvalitet kring vad som är 

relevant att dokumentera (McMillen et al., 2005). Kommunerna A, B och D har alla någon 

form av specialisering gentemot barnärenden men stödjer alltså inte påståendet om selektiv 

perception. Resultaten visar att förmågan till selektiv informationshantering inte skiljer sig åt 

mellan de olika organisationsmodellerna sett till de utredningar som uppvisar brister.  

 

Socialsekreterarnas yrkesutövande grundar sig i den professionella kompetensen men 

begränsas i viss mån av organisationens ramar för hur arbetet ska utföras (Oterholm, 2015). 

Som anställd handlar socialsekreteraren å organisationens vägnar och måste därmed följa de 

lagar och riktlinjer för utredningsarbete som är gällande. En del i att kartlägga den 

grundläggande kompetensen kring utredningsarbetet kan göras genom att undersöka hur väl 

utredningen tagit fasta på de uppgifter som föranlett utredningen. De frågeställningar som en 

utredning syftar till att besvara bör utgå från de uppgifter som framkommit i anmälan eller 

ansökan. Denna information ger en fingervisning om vad som behöver undersökas och 

socialsekreterarens handlingsfrihet i utredningsprocessen blir därmed i viss mån begränsad. 

Inom den sociala barnavården finns även kunskapsstöd genom BBIC som syftar till att 

förstärka barnperspektivet samt möjliggöra mer likvärdiga utredningar (Socialstyrelsen, 
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2015a). Samtliga utredningar som granskats har genomförts utifrån BBIC.   Det har inte 

framkommit några markanta skillnader mellan de fyra kommunerna, endast i tre fall saknade 

utredningens frågeställningar en koppling till anledning att utredning inletts. Detta skulle 

kunna förklaras med att socialtjänsten har drag av en byråkratisk organisation med tydliga 

riktlinjer för de grundläggande delarna i hur en utredning ska genomföras utifrån nationella 

lagar och föreskrifter vilket gör att det finns en förutsägbarhet kring utredningsprocessen som 

bidrar till att utredningarna blir mer likvärdiga (Jacobsen & Thorsvik, 2008). När det kommer 

till huruvida socialsekreteraren besvarat utredningens frågeställningar är det endast kommun 

D som besvarat samtliga. De utredningar vars frågeställningar lämnats obesvarade är jämnt 

fördelade mellan kommunerna A, B och C. Sammantaget går det utifrån de utredningar som 

granskats i de fyra kommunerna inte att avgöra om organisationsmodell och grad av 

specialisering haft någon egentlig betydelse för kompetensen kring grundläggande principer i 

utredningsarbetet. Standardisering av yrkesutövandet genom lagar och föreskrifter 

utredningsarbete bedöms vara väl förankrade och en mer potentiell faktor än 

organisationsmodell på lokal nivå. 

 

6.1.2 Kompetens respektive kvalitet 

En grundläggande princip i alla utredningar är att den ska utmynna i ett beslut om behov av 

stöd föreligger eller inte. För att kunna göra den bedömningen krävs ett beslutsunderlag med 

välgrundade bedömningar vilket också är ett av de kännetecken Socialstyrelsen (2009b) 

angivit som god kvalitet. Majoriteten av utredningarna, 15 stycken, bedömdes ha ett 

tillräckligt beslutsunderlag vilket tyder på att det hos utredande socialsekreterare finns en 

grundkompetens kring vad som krävs för att fatta välgrundade beslut. Den kommun som 

uppvisade störst förmåga inom detta var problembaserade D vars alla utredningar bedömdes 

uppvisa ett tillräckligt beslutsunderlag. Huruvida detta kan härledas till det problembaserade 

arbetssättet som förklaring till socialsekreterarnas förmåga att fatta välgrundade beslut går 

dock inte avgöra utifrån dessa resultat. Det kan lika gärna ha att göra med de övergripande 

lagar och föreskrifter som reglerar tjänsteutövandet vars positiva effekter innebär mer 

likvärdiga utredningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I de utredningar vars beslutsunderlag 

inte bedömdes fullgott saknades uppgifter som bedömdes nödvändiga för beslutsfattande 

vilket måste ses som en betydande kvalitetsbrist. Två utredningar hos kommun A uppvisade 

brister där barnet inte varit delaktig i utredningsprocessen. Även hos kommun B återfanns 

brister där två utredningar hade tydligare fokus på föräldrarna istället för barnet. Kommunerna 

A och B har avgränsats till personbundet respektive multispecialiserat arbetssätt i IFOs 

organisering. Genom avgränsningar i yrkesutövandet får socialsekreterarna möjlighet till 

fördjupad kompetens inom sitt specifika område vilket också är ett sätt för organisationen att 

nå ökad effektivitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Dock styrker inte dessa utredningar 

uppfattningen att specialisering leder till ökad kompetens och kvalitet. Barnets delaktighet 

saknas vilket inte överensstämmer med Barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att vara 

delaktig i ärenden som rör denne (Utrikesdepartementet, 2009). Det är intressant att fyra av de 

fem utredningar vars beslutsunderlag uppvisar störst brister i tillämpning av ett barnperspektiv 

tillhör två av de kommuner vars organisation har en tydlig specialisering. Detta går emot 

Bergmark och Lundström (2008) som menar att den största fördelen med ett specialiserat 

arbetssätt är att det leder till mer välgrundade beslut. Även om inga markanta skillnader kan 

utläsas utifrån de granskade utredningarna så tyder resultatet på att det finns vissa brister att i 

utredningsarbetet presentera ett tillräckligt underlag för beslutsfattande.  

 

6.2 Tillämpning av barnperspektiv  
En av de viktigaste saker att ha i åtanke vid barnavårdsutredningar är att hålla barnets bästa i 

fokus. Enell (2008) menar att socialsekreterarens kompetens synliggörs genom förmågan att 
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tolka och analysera det individuella barnets behov. Tillämpning av ett barnperspektiv kan 

därmed också ses som en indikator på kvalitet då det kräver kompetens och medvetenhet hos 

socialsekreteraren. Av de fyra socialtjänster som deltagit har samtliga förutom kommun C 

tydliga gränsdragningar för specialisering inom barnavårdsärenden. Genom specialisering 

avgränsas socialsekreterarna i kommunerna A, B och D till att fokusera på ett specifikt 

område. Det innebär att de genom den formella organisationsstrukturen avskiljs från de 

områden och uppgifter som inte bedöms relevanta (Jacobsen & Thorsvik, 2008). De 

specialiserade kommunernas IFO har därmed utifrån sin organisering ett särskilt fokus kring 

barnperspektivet som kommun C saknar då barnavårdsärenden endast utgör en del av de 

ärendetyper som förekommer inom IFO. 

 

6.2.1 Barnets medverkan och delaktighet  

En viktig del i utredningen är att i den mån det är möjligt träffa barnet för att kunna utreda och 

bedöma barnets behov (Enell, 2008).  Kommun B som organiserats utifrån multispecialisering 

samt kommun D med en problembaserad specialisering har träffat barnen i samtliga 

utredningar som granskats. Eftersom socialt arbete bygger på relationer och det är genom 

dessa information inhämtas och värderas (Oterholm, 2015) har socialsekreterarna i dessa 

utredningar kunnat få en bra grund för bedömning. Det bör tilläggas att i de utredningar där 

socialsekreterare inte träffat barnet i kommunerna A och C är den främsta förklaringen att 

barnet själv valt att inte medverka eller att samtycke från vårdnadshavare saknats. Det har i 

dessa fall inte varit möjligt för socialsekreteraren att skapa någon relation till barnet. Det går 

således inte att dra några egentliga slutsatser om organisationsmodell har någon faktisk 

betydelse avseende barnets medverkan under utredningen.  

 

Att träffa barnet är dock endast en del i att tillämpa ett barnperspektiv. Barnets medverkan i 

utredningen är inte liktydigt med att dess uppgifter och åsikter tillmäts betydelse. Barnet kan 

således ha medverkat utan att varit delaktig under utredningsprocessen. Barnets delaktighet 

och aktiva roll utgör en betydande del i tillämpning av ett barnperspektiv och enligt 11 kap 10 

§ SoL ska barnet beredas möjlighet att få komma till uttryck. Här blir det viktigt för 

socialsekreteraren att vara medveten om den hierarkiska struktur och ojämlikhet i makt som är 

ofrånkomlig. Socialsekreteraren är utifrån sin professionella roll överordnad barnet och är den 

som har mandat att besluta om rätten till stöd (Oterholm, 2015). I de flesta av utredningarna 

där socialsekreterare träffat barnet har det förekommit samtal med barnen vilket tyder på en 

medvetenhet om barnets värde i utredningen vilket också går i linje med artikel 12 i 

Barnkonventionen som framhåller vikten av barnets delaktighet (Utrikesdepartementet, 2009). 

Undantagen utgörs främst av att barnen inte uppnått en ålder då barnsamtal kan hållas. I dessa 

har socialsekreterare dokumenterat orsaken med hänsyn till barnets låga ålder. Majoriteten av 

de utredningar där barnsamtal förekommit har tydligt återgett och beskrivit barnets åsikter 

vilket går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. Att barnet får utrymme att komma till tals 

samt att dess individuella egenskaper och behov beskrivs kan ses som en konkret tillämpning 

av ett barnperspektiv (Enell, 2008). Endast i två utredningar där barnsamtal hållits bedöms 

information från barnet vara bristfällig. Dessa återfinns i kommun B som har den mest 

avgränsade organisationsformen gentemot barnavårdsärenden. Utifrån sitt multispecialiserade 

arbetssätt är det den kommun vars arbetsuppgifter är mest avgränsade. Det skulle till viss del 

kunna vara en förklaring eftersom ju mer specialiserad en enhet är desto mindre område 

uppfattas som relevant för yrkesutövandet vilket i praktiken kan innebära att viss information 

som barnet lämnat inte bedömts som relevant (Oterholm, 2015). Ett sådant antagande måste 

dock tolkas med stor försiktighet eftersom det inte går att dra några slutsatser endast utifrån 

dessa två utredningar.  
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6.2.2 Barnet som subjekt eller objekt 

Även om det i de flesta utredningarna finns det Enell (2008) benämner som en subjektsyn, i 

den bemärkning att barnets egna upplevelser ges utrymme, visar resultaten av granskningen 

att det finns brister i tillämpningen av ett barnperspektiv. Endast i fem av utredningarna har en 

återkoppling till vad barnet själv gett uttryck för framkommit i utredningens analys och 

slutbedömning. I dessa framgår det även tydligt att barnens åsikter har tillvaratagits och haft 

inverkan på socialsekreterarens bedömning vilket går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter 

där det enligt 4 kap 17 § framgår att det ska vara tydliggjort hur barnets åsikter tagits hänsyn 

till.  Dessa utredningar bedöms därmed uppvisa god kvalitet utifrån ett barnperspektiv då de 

bedrivits utifrån ett fokus på barnets bästa. Värt att uppmärksamma är att fyra av dessa fem 

utredningar tillhör kommun C vars organisation utgår från en generalistprincip. Detta går 

emot studien genomförd av Sundell och Humlesjö (1996) som indikerat att ett integrerat 

arbetssätt minskar tillämning av ett barnperspektiv till förmån för de vuxnas perspektiv. 

Utifrån de utredningar som granskats i denna studie visar resultatet istället på det motsatta då 

kommun C särskiljer sig från de tre kommunerna med någon form av specialisering. Det 

yngsta barnet som utretts är 10 år till skillnad från resterande kommuner där yngre barn finns i 

de utredningar som granskats. Ålder bedöms dock inte vara avgörande för de resultat som 

presenteras eftersom majoriteten befinner sig i en ålder där deras åsikter borde tillmätas 

betydelse i någon mån. Majoriteten av de utredningar som granskats i de specialiserade 

kommunerna A, B och D karaktäriseras istället främst av en objektsyn på barnet där de 

vuxnas skildringar fått en central roll för bedömning av barnets behov (Enell, 2008). 

Kommunerna A och B är de kommuner vars utredningar lett till beslut om insats. 

Anmärkningsvärt är att det i dessa utredningar finns ett bristande barnperspektiv och 

subjektsyn. I utredningarna har man dessutom frångått vad som står i 11 kap 10 § SoL där det 

tydligt framgår att barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse. I dessa utredningar 

ligger fokus på föräldrarna och deras behov och det framgår inte hur barnen ställer sig till den 

beviljade insatsen. Detta trots att barnen befinner sig i en ålder då de bör ha informerats och 

fått uttrycka sina åsikter. Blom, Morén och Perlinski (2011) menar att specialisering inom 

problem- eller klientkategorier motiveras främst genom att det leder till ökad kompetens. 

Detta överensstämmer inte med de utredningar som granskats där de kommuner vars IFO har 

ett specialiserat arbetssätt är de som främst uppvisat brister i och med bristande subjektsyn på 

barnet.  

 

6.2.3 Bedömning och analys av barnets behov 

Barnets behov har i de flesta utredningar beskrivits med tydlig koppling till de uppgifter som 

föranlett utredningen. Kommun D utmärker sig som den enda där samtliga fem utredningar 

beskrivit barnets behov vilket tyder på god kompetens avseende vikten av att utreda och 

belysa barnets behov. Däremot framgick barnets behov inte under de respektive 

behovsområden som mallen för utredning enligt BBIC tillhandahåller. Utredningarna brast 

därmed i att belysa barnets behov relaterade till de områden som utretts i själva 

grundmaterialet i utredningen eftersom de inte framkommer förrän i den avslutande analysen 

och bedömningen. Det bedöms dock inte utgöra någon större kvalitetsbrist då barnets behov 

trots allt framgår tydligt. Både i kommun B och C förekommer en utredning där barnets 

behov visserligen är beskrivna men där behoven är mer av generell karaktär än det specifika 

barnets individuella behov. Då detta endast förekommer i två av de granskade utredningarna, 

och arbetssätten i kommun B och C kan ses som varandras motpoler är det omöjligt att dra 

några slutsatser utifrån detta resultat. Resultatet av granskningen påvisar också vissa brister 

avseende att analysera vårdnadshavares förmåga att möta upp barnets behov. I fem 

utredningar saknas analysen helt och endast i fem utredningar återfinns en tydlig analys av 

barnets behov i förhållande till vårdnadshavares förmåga. Enell (2008) menar att 
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socialsekreterarens kompetens kan utläsas utifrån hur barnets behov i relation till 

vårdnadshavares förmåga tolkas och analyseras. Då BBIC kan ses som ett instrument för att 

underlätta utredningsarbetet kan de riktlinjer som BBIC-konceptet ger användas som 

strukturell indikator på kvalitet (Malley & Fernández, 2010). BBIC kan ses som ett verktyg 

för att säkerställa de grundläggande delarna i barnavårdsutredningar där analysen av barnets 

behov och vårdnadshavarnas förmåga är central för bedömningen. Att denna analys i 

majoriteten av utredningarna saknas eller är bristfällig måste därmed ses som en stor 

kvalitetsbrist. 

 

6.3 Slutsatser om organisationsform och relevans för kvalitet 
Strävan efter ökad kompetens är den vanligast förekommande förklaringen till ökad 

specialisering och drivs av tanken att kompetens utifrån specifika områden eller målgrupper 

på sikt är bättre för klienterna (Bergmark & Lundström, 2005). Huruvida detta 

överensstämmer med verkligheten är dock den centrala frågan i denna studie. Resultaten av 

de granskade utredningarna tyder på att det finns en grundläggande kompetens kring 

utredningsarbete och att hålla barnet i fokus hos samtliga fyra kommuner vars utredningar 

granskats. Det är dock viktigt att skilja mellan kompetens och kvalitet där kvalitet kan ses 

som det faktiska resultatet av kompetens. Att besitta mer kompetens inom ett område innebär 

således inte att utredningen automatiskt håller en högre kvalitet.  

 

6.3.1 Kvalitet utifrån barnperspektivet 

Förmågan att tillämpa ett barnperspektiv kan relateras till Grönroos (2002) kvalitetskriterier 

för tjänsteorganisationer. En utredning med tydligt och konkret barnperspektiv visar på 

socialsekreterarens professionalism och skicklighet i att nyttja sin kompetens och därmed 

producera en tjänst med god kvalitet. I majoriteten av de granskade utredningarna finns ett 

grundläggande barnperspektiv där barnet medverkat i utredningen. I de flesta fall har barnet 

dessutom varit delaktigt och fått ge uttryck för sina åsikter. Dock uppvisar både den 

multispecialiserade kommun B och kommun A med en personbunden specialisering stora 

kvalitetsbrister vad gäller barnperspektivet då barnets delaktighet är bristfällig i de fall där 

insats beviljats. I dessa utredningar bedöms barnets bristande delaktighet inte kunna förklaras 

utifrån deras ålder då samtliga uppnått en ålder där deras åsikter borde tagits i beaktande. 

Genom att inte barnet inte varit delaktig så brister dessa utredningar både i tillämpa artikel 3 

och 12 i Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2009). De saknar även en av de viktigaste 

informationskällorna då socialsekreteraren inte nyttjat möjligheten att skapa en relation med 

barnet att utgå från vid bedömning av barnets situation (Oterholm, 2015). Även i de 

utredningar där det inte bedömts finnas ett stödbehov finns brister i tillämpningen av ett 

barnperspektiv då det endast i fem av samtliga utredningar tydligt framgår att 

socialsekreteraren tagit barnets åsikter i beaktande i den slutliga analysen och bedömningen. 

Resultaten frångår de föreställningar som är framträdande för specialisering där ett 

specialiserat arbetssätt anses leda till ökad kompetens där individen genom avgränsning blir 

ännu bättre på ett specifikt område (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den kommun som i detta 

fall utmärker sig är den integrerade kommun C. Det går tvärtemot Boklunds (1995) 

föreställning om att socialsekreterare som arbetar utifrån ett integrerat arbetssätt inte kan 

uppvisa tillräcklig kompetens.  Det kan visserligen tänkas finnas mer kompetens specifikt 

kring barnavårdsärenden i de specialiserade organisationsmodellerna utifrån dess 

avgränsningar till följd av organisationsstrukturen. Vid bedömning av kvalitet utifrån 

barnperspektiv visar dock resultatet att specialisering inte inneburit att den konkreta 

tillämpningen av ett barnperspektiv varit bättre. Resultatet av de granskade utredningarna 

stödjer snarare de resultat som Blom, Morén och Perlinski (2011) presenterat där integrering 

inte utgör något hinder för fördjupad kompetens. Ett specialiserat arbetssätt har utifrån de 
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utredningar som granskats inte uppvisat en ökad tillämpning av ett barnperspektiv. Resultaten 

visar således att organisationsmodell med någon form av specialisering gentemot 

barnavårdsärenden inte lett till en ökad kvalitet utifrån barnperspektivet.  

 

6.3.2 Kvalitet utifrån lagar och föreskrifter 

Socialtjänsten har utifrån 5 kap 1 § SoL ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga har 

goda uppväxtförhållanden och är formaliserad såtillvida att organisationen har formella mål 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008). Formaliseringen innebär en standardisering av socialtjänstens 

arbete som styrs av lagar och föreskrifter som är gällande oberoende av organisationsform och 

bidrar till en förutsägbarhet i yrkesutövandet (ibid.). Denna övergripande formalisering kan 

relateras till det kvalitetskriterium Grönroos (2002) benämner tillförlitlighet och pålitlighet 

eftersom arbetet ska utföras utifrån på förhand givna ramar som är reglerade enligt lag. Alla 

fyra kommuner uppvisar dock brister. Det som förekommer mest frekvent är att utredningarna 

inte utgår från 11 kap 2 § 2 st SoL då de granskade utredningarna i hög grad innehåller mer 

information än vad som är nödvändigt. Detta kan ses som en kvalitetsbrist men bedöms inte 

utgöra den största bristen som resultaten påvisat. Ytterligare en brist som uppmärksammats 

kring kvalitet är att flertalet utredningar inte besvarat frågeställningarna och att det noterats 

brister i utredningarnas beslutsunderlag. Den kommun som utifrån de granskade 

utredningarna uppvisat störst kvalitet kring dessa delar är kommun D med personbunden 

specialisering som är den enda vars samtliga utredningar besvarat frågeställningarna och 

bedömts ha ett fullgott beslutsunderlag. De mest betydelsefulla bristerna som resultaten visar 

är utifrån den lagstiftning som syftar till att involvera barnet i utredningsprocessen. Oterholm 

(2015) menar att information som ligger till grund för bedömning inhämtas genom 

socialsekreterarens relation till klienten. Att det bland utredningarna finns brister där barnet 

inte fått möjlighet att komma till tals i frågor som rör denne och ska tillmätas betydelse i 

förhållande till ålder och mognad (11 kap 10 § SoL) ses som en betydande brist i kvalitet. De 

kommuner som uppvisat störst brister i detta är A med personbunden specialisering och 

multispecialiserade kommun B då barnet inte tillåtits vara delaktig i beslut som rör denne och 

detta inte kan härledas till låg ålder. Dessa utredningar uppvisar således stora brister i att hålla 

barnets bästa i fokus och vara avgörande vid beslut som berör denne (1 kap 2 § SoL). En av 

grundtankarna bakom specialisering som en möjlighet att öka kvalitet faller därmed. Detta 

eftersom två av de kommuner vars IFO avgränsats brister i en av de grundläggande principer 

som barnavårdsutredningar utgår från, nämligen att barnets bästa ska vara centralt. 

Socialsekreteraren handlar å organisationens vägnar och därmed har vissa begränsningar i hur 

arbetet ska utföras (Oterholm, 2015). Organisationsmodell och dess struktur innebär också 

begränsningar kring hur arbetet ska fördelas och vad som anses relevant för ärendet (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). De fyra kommuner som deltagit i denna studie är organiserade utifrån 

olika modeller där tre av dem har någon form av specialisering gentemot barnavårdsärenden. 

Med utgångspunkt i tanken om att specialisering leder till ökad kompetens (Bergmark & 

Lundström, 2008; Boklund, 1995) borde de tre specialiserade organisationsmodellernas 

utredningar uppvisa en högre kvalitet vad gäller att följa de lagar och föreskrifter som 

utredningsarbetet ska utgå från. Resultaten pekar dock på att specialisering inte innebär att 

lagar och föreskrifter tillämpas i högre grad.  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Kvalitetsskillnader mellan organisationsformer 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det kan finns skillnader i kvalitet i 

barnavårdsutredningar utifrån olika organisationsformer. Med kvalitet åsyftas i denna studie 
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tillämpning av ett barnperspektiv samt kring handläggning och dokumentation utifrån den 

lagstiftning som utgör ramarna för utredningsarbetet. Resultaten av de utredningar som 

granskats visar att det finns vissa betydande skillnader i kvalitet både mellan och inom de fyra 

kommunerna. Den största skillnaden mellan de fyra organisationsmodellerna är relaterad till 1 

kap 2 § SoL, en av de mest grundläggande principerna i barnavårdsutredningar, att barnets 

bästa ska vara centralt. I de flesta utredningar finns, oavsett organisationsmodell, ett 

grundläggande barnperspektiv då socialsekreterare i majoriteten av utredningarna träffat 

barnet och de flesta fått komma till tals. Konkret tillämpning av barnperspektivet skiljer sig 

emellertid mellan kommunerna. Den kommun som uppvisat störst kvalitet vad gäller att 

tillmäta barnets åsikter betydelse och ta dessa i beaktande är kommun C med ett integrerat 

arbetssätt. Av de totalt fem utredningar i vilka man tagit fasta på 4 kap 17-18 §§ 

(Socialstyrelsen, 2014b), att det i dokumentationen ska framgå hur barnets åsikter tagits 

hänsyn till och hur barnets bästa har beaktats, tillhör fyra kommun C. De som bedömts 

uppvisa mest betydande kvalitetsbrister är kommun A som arbetar utifrån en personbunden 

organisering och kommun B vars arbetssätt utgår från en multispecialisering både utifrån 

funktion- och problemområde. Här återfinns utredningar som brister i kvalitet både vad gäller 

tillämpning av ett barnperspektiv samt lagstiftning om barnets bästa, framförallt i de 

utredningar där insats beviljats. I de sistnämnda har barnet som berörs inte fått möjlighet att 

komma till uttryck varvid dennes åsikter inte tagits i beaktande då barnets behov bedömts. 

Den kommun som sammantaget uppvisat minst brister i de utredningar som granskats är 

kommun D vars arbetssätt utgår från personbunden specialisering. Det är den enda som i 

samtliga utredningar besvarat utredningens frågeställningar samt uppvisat ett fullgott 

beslutsunderlag. Kommun D har dessutom träffat alla barn som varit föremål för utredning 

och barnets behov har redogjorts för i samtliga utredningar. Dessa utredningar är de som i 

högst grad uppfyller de kvalitetskriterier Grönroos (2002) kallar tillförlitlighet och pålitlighet 

samt professionalism och skicklighet. 

7.2 Kompetens och kvalitet 
Slutsatser kring organisationsformens betydelse för kvalitet kan i denna studie endast dras 

med avseende på de utredningar som granskats. Även om syftet inte varit att generalisera så är 

det viktigt att ha i åtanke att resultaten endast utgår från dessa och inte nödvändigtvis är 

representativa för respektive kommun och därmed organisationsform. Organisatoriska 

förhållanden kan dock inverka på kvalitet då de påverkar förutsättningarna för yrkesutövande 

(Blom, Morén & Perlinski, 2011). De givna ramar som utredningsarbetet ska utgå från är 

oberoende av organisationsform och begränsar i viss mån socialsekreterarens yrkesutövande 

då denne arbetar åt organisationens vägnar (Otherholm, 2015). Sett utifrån detta borde 

skillnader i hur den sociala barnavården utförs inte skilja sig åt nämnvärt mellan olika 

organisationsmodeller. Resultaten av det material som undersökts i denna studie visar 

emellertid att det förekommer stora variationer i både innehåll och struktur. De fyra 

kommuner som deltagit i denna studie har alla en avgränsad enhet för IFO men har utifrån 

kommunens självstyre olika organisationsstrukturer som påverkar det dagliga arbetet. Inom de 

specialiserade organisationsmodellerna avgränsas enheterna utifrån organisationsstrukturen 

som avgör vilka faktorer och omständigheter som är av relevans (ibid.).  Det innebär att det 

även kunde påvisas skillnader mellan personbunden respektive problembaserad specialisering 

och multispecialisering avseende vad som inom den sociala barnavården bedöms relevant. 

Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till de skillnader som noterats i utredningarna 

men förklarar inte de skillnader som uppmärksammats mellan utredningar inom samma 

organisation. Avgränsningar inom IFO ger heller inte någon rimlig förklaring till de 

kvalitetsbrister där lagar och föreskrifter inte tillämpats då dessa är desamma oavsett 

organisationsmodell. Socialsekreterare måste handla utifrån de begränsningar och ramar som 
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organisationen har att förhålla sig till vilka innefattar riktlinjer om barnets rättigheter att vara 

en aktiv deltagare (ibid.). I de utredningar där barnet inte varit delaktig i beslut om beviljad 

insats bedöms bristerna i kvalitet som betydande och det faktum att de tillhör två 

organisationer med specialiserat arbetssätt är motsägelsefullt sett utifrån förespråkare för 

specialisering. Det är dock omöjligt att dra några slutsatser om organisationsformens 

betydelse i dessa fall då de är få till antal och eventuella bakomliggande faktorer inte 

undersökts. 

 

Inom organisationsteori menar man att specialisering möjliggör för individen att fördjupa sin 

kompetens och således kan utföra arbetet mer effektivt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är 

också kompetens som är den vanligaste förklaringen till trenden mot en ökad specialisering 

inom IFO där ökad kompetens antas vara positivt för klienten och leda till mer välgrundade 

beslut (Bergmark & Lundström, 2008). Med detta som utgångspunkt skulle det i praktiken 

innebära att det mellan de fyra kommunerna finns kompetensskillnader vad gäller specifikt 

barnavårdsutredningar. Genom att ha ett avgränsat fokus för vad som är av relevans i 

yrkesutövandet ter det sig självklart att detta kan bidra till en ökad kompetens inom ett 

specifikt område eftersom den ständigt underhålls. Det är dock viktigt att skilja mellan 

kompetens och kvalitet. Enligt 3 kap 3 § SoL ska socialtjänstens arbete vara av god kvalitet 

och utföras av personal med god kompetens. Som socialsekreterare är det viktigt både att ha 

teoretisk kunskap och att kunna tillämpa den i praktiken. Det räcker alltså inte med att ha god 

kompetens utan det gäller att omsätta den konkret för att uppnå kvalitet i det praktiska arbetet. 

Resultaten stärker denna uppfattning då den integrerade kommunen är den som i störst 

utsträckning tagit fasta på barnets rätt att komma till tals och där det framgår att barnets 

åsikter tillmätts betydelse. Detta går tvärtemot föreställningar om att ett integrerat arbetssätt 

påverkar förmåga att tillämpa ett barnperspektiv till förmån för de vuxna (Sundell & 

Humlesjö, 1996). Istället är det de tre specialiserade kommunerna vars utredningar i hög grad 

karaktäriseras av en objektsyn på barnet där föräldrarna hamnat i fokus (Enell, 2008). 

Samtliga utredningar som granskats i denna studie har dessutom utförts utifrån BBIC men 

uppvisar ändå stora skillnader både vad gäller struktur och innehåll vilket tyder på att 

målsättningarna med likvärdiga utredningar och ett stärkt barnperspektiv inte uppfyllts 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

7.3 Avslutande reflektioner om resultat och framtida forskning 
Att dra några slutsatser huruvida utredningarnas kvalitet är kopplat till organisationsform är 

svårt att besvara utifrån denna studie eftersom det finns många faktorer som kan påverka 

yrkesutövandet och dess kvalitet (Malley & Fernandez, 2010). Faktorer som är svåra att mäta 

är exempelvis hög arbetsbelastning, erfarenhet, stress och bemötande som utifrån denna 

studies begränsningar inte varit möjliga att klarlägga. Syftet har heller inte varit att utreda 

vilka faktorer som haft inverkan på kvalitet utan fokus har varit att undersöka om det kan 

finns några kvalitetsskillnader mellan organisationsformer och hur dessa i så fall kan ta sig 

uttryck. Det är inte otänkbart att saker som ligger utanför den organisatoriska strukturen kan 

ha haft betydelse då utredningarnas kvalitet endast bedömts utifrån den skriftliga produkten. 

Det kan således inte uteslutas att den bedömda kvaliteten kan relateras till faktorer som inte 

har med någon specifik organisationsform att göra. Det är också viktigt att ha i beaktande att 

det kan finnas risk för viss forskarpåverkan vad gäller bedömning av utredningarnas kvalitet. 

Kvalitet är ett komplext begrepp utan entydig definition varvid det varit viktigt att redogöra 

för vad som i studien menas med kvalitet. Granskningsmallen har använts för att dels 

underlätta insamling av empiri men har också bidragit till mer objektiva och tillförlitliga 

bedömningar avseende barnperspektiv och dokumentationen utifrån regelverk i utredningarna. 

Eftersom total objektivitet inte är möjlig i kvalitativa studier har eventuell påverkan inte 
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bedömts som betydande. Ständiga reflektioner kring objektivitet, trovärdighet och äkthet har 

förekommit för att minimera risken för personlig påverkan. Trots detta visar resultaten att det 

finns skillnader mellan kommunernas barnavårdsutredningar. En slutsats som kan dras är att 

kompetens inte nödvändigtvis kan likställas med kvalitet. Specialisering inom IFO kan 

påverka kvalitet men är ingen garant eftersom det finns många andra faktorer som kan spela 

in. Specialisering har i tidigare studier visat sig ha både för- och nackdelar (Blom, Morén & 

Perlinski, 2011; Grell, Ahmadi & Blom, 2013) och dessa måste sättas i sammanhang i varje 

enskild organisation då det finns stora variationer inom landets IFO både utifrån struktur och 

faktiska förutsättningar. Kvalitet är ett ständigt aktuellt begrepp inom socialtjänstens arbete 

varvid studier kring vilka faktorer som har betydelse för kvalitet inom olika områden i hög 

grad är av relevans och nytta. Studier om kvalitet och organisering för IFO är viktigt för 

framtida verksamhetsutveckling för att socialtjänsten ska kunna erbjuda tjänster av god 

kvalitet som lagen föreskriver till de medborgare som är i behov av stöd. För att kunna dra 

slutsatser om vilka faktorer som i praktiken påverkar måste dock mer grundliga studier 

genomföras. Det behövs ett betydligt större urval av utredningar där fler variabler tas hänsyn 

till för att avgöra vad som faktiskt påverkar vad. En annan svårighet vid studier inom socialt 

arbete är själva grunden för socialt arbete, det vill säga, mellanmänskliga möten. Socialt 

arbete är en profession där relationen mellan professionell och klient är grundläggande för 

informationsinhämtning och yrkesutövande (Oterholm, 2015). Varje relation är unik där varje 

ärende ska bedömas utifrån individuella behov och förutsättningar. Relationella aspekter utgör 

en utmaning för forskning inom social arbete men är viktiga att beakta för att inte försumma 

själva kärnan i socialt arbete till förmån för högre vetenskaplig status. Framtida studier om 

kvalitet bör därmed ta fasta på variabler såsom relation och individuella förutsättningar likväl 

som organisatoriska faktorer. 
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Bilaga 1. 

Ansökan om att ta del av sekretessbelagt material i forskningssyfte 

Mitt namn är Maria Hillörn. Jag arbetar sedan år 2011 som socialsekreterare inom Umeå 

kommun och är genom mitt arbete väl förtrogen med att hantera sekretessbelagt material inom 

socialtjänsten.  Under hösten 2015 skriver jag en magisteruppsats om 15 hp på Institutionen 

för socialt arbete, Umeå Universitet. För att kunna utföra den tänkta studien behöver jag hjälp 

från kommuner att få ta del av material (barnavårdsutredningar). Nedan följer mer utförlig 

information om studiens syfte, metod och etiska överväganden. 

Problemformulering 

Inom den sociala barnavården har ambitionsnivån under åren höjts i och med ändrad 

lagstiftning i syfte att stärka barnets delaktighet och rättssäkerhet Ett led i strävan efter att 

höja kompetens och kvalitet inom socialtjänstens arbete är att organisera verksamheter så att 

socialsekreterare inom olika verksamheter har spetskompetens inom ett specifikt område. I 

och med ökade kvalitets- och kunskapskrav i den sociala barnavården är det en angelägen 

fråga om, och i så fall hur, socialtjänstens organisationsform har betydelse. 

 

Studiens syfte  

Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna uppsats att undersöka om det finns 

kvalitetsskillnader i barnavårdsutredningar utifrån organisationsform och hur dessa i så fall tar 

sig uttryck. 

 

Frågeställningar 

- Finns skillnader avseende barnperspektivet och dess tillämpning i barnavårdsutredningar 

genomförda inom ramen för olika  organisationsformer? Om så, vilka? 

- Finns skillnader i utredningars kvalitet i förhållande till regelverk och föreskrifter kring 

handläggning och dokumentation mellan barnavårdsutredningar genomförda inom ramen för 

olika organisationsformer? Om så, vilka? 

Metod och urval 

För att kunna studera eventuella samband mellan kvalitet och organisationsmodell har urvalet 

varit målstyrt utifrån kommunens organisationsform för individ- och familjeomsorgen. 

Urvalet har även skett utifrån geografiska begränsningar i förhållande till tid och resurser. För 

att besvara syfte och frågeställningar har dokumentanalys valts som metod och den empiriska 

delen kommer utgöras av socialtjänstens barnavårdsutredningar. För att få ett så slumpmässigt 

urval som möjligt av utredningar vill jag ta del av de fem första utredningarna som avslutats 

under 2015. Med hänsyn till den sekretess som finns kommer utredningarna att läsas på plats 

hos socialtjänsten och efter granskning återlämnas. Utredningarna kommer att läsas och 

undersökas utifrån en granskningsmall som utgår från de frågeställningar som uppsatsen har, 

dvs hur barnperspektiv framkommer och tillämpas och hur utredningen följer regelverk och 

föreskrifter i relation till socialtjänstlag och Socialstyrelsens anvisningar om handläggning 

och dokumentation. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Informationskravet uppnås genom att samtliga kommuner som ingår i studien får denna 

ansökan. Det finns inget krav om att socialtjänsten ska tillhandahålla materialet och det är 
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frivilligt att medverka. De uppgifter som inhämtas kommer inte nyttjas till annat än 

forskningssyfte.  

Barnavårdsutredningar omfattas av stark sekretess och innehåller uppgifter om individer som 

kan vara känsliga. Utifrån befintliga forskningsetiska principer behöver ej samtycke 

efterfrågas i studier som inte omfattar deltagande undersökningspersoner. Utifrån detta 

bedöms inte samtycke nödvändigt då berörda parter inte deltar aktivt och då sannolikheten att 

de personen som omfattas av utredningarna far illa eller tar skada bedöms som minimal. 

Empirin består av redan existerande material som är sekretessbelagd varvid det samtyckte 

som varit väsentligt är samtycke från den enskilda myndigheten, i detta fall socialtjänsten. För 

mig och mitt forskningssyfte är det inga problem om allt som kan identifiera de personer som 

förekommer i utredningarna stryks innan jag får tillgång till materialet. Vid presentation av 

resultatet i uppsatsen kommer de deltagande kommunerna inte att kunna identifieras. Alla 

uppgifter som rör den enskilde kommer i den mån de används att behandlas konfidentiellt och 

avkodat och endast i forskningssyfte.  

De kommuner som deltar genom att bistå med empiriskt material kommer efter uppsatsens 

godkännande att kunna ta del av resultatet om så önskas.  

 

 

 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2. 
 

Kommun:…………    Barnets ålder ……… 

 

1. Utredning enligt BBIC 

   ja 

   nej

 

2. Motsvarar utredningens frågeställningar innehållet i anmälan/ansökan?  

   ja 

   nej 

Ev kommentarer:  

 

3. Används konsultationsdokument enligt BBIC? 

ja 

nej 

Vilket/vilka?……………………………………………………………………. 

 

4. Framgår det hur utredningen genomförts? 

    ja 

    nej 

Ev kommentarer: 

 

5. Har utredaren träffat barnet? 

    ja 

nej 

Om ja, hur många gånger ……………………………………………………… 

 

6. Var/hur har utredaren träffat barnet?  

 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. Framgår om barnet berättat om/gett uttryck för sin situation? 

ja 

nej 

Ev kommentarer: 

 

8. Framgår om barnets egen syn påverkat utredarens slutsatser? 

ja 

nej 

Ev kommentarer:  

 

9. Framgår barnets behov i utredningen? Hur? 

ja 

nej 

Ev kommentarer: 
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10. Vilka kontakter har tagits/vilken information har inhämtats för att belysa barnets behov? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Framgår föräldraförmåga i utredningen? Styrkor/svagheter? 

ja 

nej 

Ev kommentarer:  

 

12. Har utredaren gjort en egen bedömning av barnets behov? 

ja 

nej 

Ev kommentarer:  

 

13. Har utredaren gjort en analys av förhållandet barnets behov och vårdnadshavarens 

förmåga? 

ja 

nej 

Ev kommentarer:  

 

14. Har en riskbedömning för barnet gjorts? 

ja 

nej 

Ev kommentarer: 

 

15. Framkommer barnets egen inställning i slutbedömningen? 

ja 

nej 

Ev kommentarer:  

 

16. Har barnet och vårdnadshavare informerats om utredarens slutbedömning? 

Ja både barn och vh 

Ja endast barn 

Ja endast vh 

Nej 

 

17. Besvaras utredningens frågeställningar i analys och bedömning? 

ja 

nej 

Ev kommentarer: 

 

18. Har ett tillräckligt underlag för beslut inhämtats? 

Ja erforderliga kontakter/relevant information har inhämtats och visats 

Nej, vissa uppgifter/ kontakter saknas 

Nej, avgörande kontakter saknas (tex barnet) 

Ev kommentarer: 

 

 

Övriga iakttagelser av vikt: 


