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ABSTRACT

Author: Annika Lennartsson och Elizabeth Todorovac

Title: ELBOW ROOM: A qualitative study- from a perspective of the social welfare officer, 
about interventions for children of parents with mental illness [translated title]

Supervisor: Ingrid Karlsson, Halmstad University College

Examiner: Norma Montesino 

How does a social welfare officer know when a parent with mental illness or behavioral 
symptoms is harmful to the children? As a social you are confronted with different ethical 
dilemmas on a daily basis. The social welfare officers have to follow their own authorities, 
laws, guidelines and regulations while at the same time do everything to satisfy their clients’ 
needs. This inconsistency can sometimes be difficult to handle. The purpose of this study was 
to gain knowledge and a better understanding of how social welfare officers handles their 
elbow room in the field of actions to support the children of parents with mental illness. We 
have conducted a qualitative study where we interviewed six social welfare officers using the 
“vinjett” method. All social welfare officers included in the study are working with children 
of parents with mental illness. By using Michael Lipsky’s theory of Street-Level Bureaucrats 
we intended to get an understanding of how social welfare officers would act in specific 
situations. Our study shows that social welfare officers’ first contact is with the parents for a 
judgment of their capacity as parents. The results shows that the social welfare officers, who 
we interviewed, felt that they had a wide elbow room with resources to determine and shape 
different actions for the children of parents with mental illness but at the same time they 
experienced different barriers which may limit the alternatives in their decision-making. The 
majority of the social welfare officers in our study felt that they were aware of the power and 
control they possesses, which also are defined in Lipsky’s theory.

Key words: Children of parents with mental illness, elbow room, mental illness, power and 
control, Street-Level Bureaucrats.  
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1. BAKGRUND

1.1. Inledning

Det finns inte en människas barndom som varit lik någon annan människas. Vi föds in i en 

familj, det kan vi inte påverka. Att vi som barn är beroende av våra föräldrar kan vi inte heller 

påverka. Föräldrarnas makt över sina barn är något som är ofrånkomligt för oss människor. 

När ett barn kommer till världen så innebär det för de allra flesta föräldrar en stor glädje och 

tillfredställelse i livet men inte för alla föräldrar (De Swaan, 2004). Han beskriver en utsatthet 

och sårbarhet i barnets relation och interaktion till sina föräldrar som de även står i 

beroendeställning till. Det som enligt de flesta föräldrar är ett frivilligt familjemedlemskap 

kan för barnet dock framstå som påtvingat (Ahrne et al. 2003). Utsattheten och sårbarheten 

finns i hur barnet och våra föräldrars liv gestaltar sig och påverkar oss människor både som 

barn och vuxna. Ett hem är inte för alla barn en plats för omtanke och kärlek. Det finns barn i 

Sverige som dagligen utsätts för skrämmande händelser och svårbegripliga upplevelser i sina 

egna hem. En del av dessa barn har en eller flera föräldrar som har en psykisk sjukdom.  I 

Sverige finns det idag cirka 100 000 barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en 

psykisk sjukdom (Skerfving, 2005). 

I vår samhällsstruktur är det den myndighetsutövande socialsekreteraren som tar emot och 

möter dessa barn för bedömning av hjälpbehov och eventuella insatser. Enligt Skau (2007) 

kännetecknas förhållandet mellan barnet och socialsekreteraren av en strukturell dubbelhet. 

De båda aspekterna makt och hjälp är ständigt närvarande i interaktionen mellan barnet, 

barnets familj och myndigheten som sådan. Förhållandet mellan barnet och barnets föräldrar 

kännetecknas av samma dubbelhet liksom socialsekreteraren i förhållande till politiskt tagna 

lagar, förordningar och riktlinjer. Vi har i vår uppsats valt att skriva om barn till föräldrar med 

psykiska problem som står i relation till socialförvaltningens myndighetsutövande 

organisation och till socialsekreteraren. Med psykisk sjukdom menar vi allvarliga psykiska 

sjukdomar, det vill säga psykotiska och affektiva sjukdomar. En psykotisk sjukdom innebär 

att personens verklighetsuppfattning förändras medan det i den affektiva sjukdomen är det 

personens humör som antingen är maniskt eller depressivt (Skerfving, 2005). Se vidare i 

kapitel 3.4.  Socialförvaltningen är en myndighet med makt och kontroll och är många gånger 

avgörande för hur barn, till föräldrar med psykisk sjukdom, fortsatta liv och utveckling 

kommer att bli (Sallnäs 2000).
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Skerfving (2005) beskriver att känslor som ensamhet, skam, rädsla, ansvar, hat och kärlek är 

återkommande beskrivningar från barns olika upplevelser om hur det är att leva med en 

förälder som har en psykisk sjukdom. Enligt Jormfeldt (2007) står psykisk sjukdom i en tydlig 

relation till delaktighet i olika sociala sammanhang. Den psykiska sjukdomen kan få 

katastrofala följder för barn och barnets familj både när det gäller det sociala och 

känslomässiga livet.  Ett barn behöver få sina grundläggande behov tillfredställda för att 

kunna utvecklas till tillitsfulla och självständiga människor. De grundläggande behoven för ett 

barn består bland annat av en trygg och en kärleksfull uppväxtmiljö. Att barnens 

grundläggande behov ska vara uppfyllda är en av riktlinjerna för Barns bästa i centrum, BBIC 

(Socialstyrelsen, 2008b).

Det finns människor med psykisk sjukdom som har liten eller ingen sjukdomsinsikt alls vilket 

kan leda till att samhället, speciellt socialtjänsten kan ha svårt att få tillgång till familjens 

privata sfär. En del föräldrar som har en psykisk sjukdom anser sig själva inte vara sjuka och 

därför inte vara i behov av någon form av hjälp vilket kan vara skadligt för deras barn. I dessa 

situationer kan socialtjänstens lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli 

aktuell för att kunna hjälpa barnen och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) för att hjälpa 

föräldern i familjen. Problemen i samband med en separation mellan barn och föräldrar har 

uppmärksammats alltmer inom socialtjänsten och en större ambition finns nu än tidigare att 

försöka hålla samman familjen (Grönwall & Holgersson, 2004).

Egelund & Sundell (2008) konstaterar att socialtjänstens barnavårdutredningar ofta är vaga 

och tvetydiga. Författarna påpekar att det ofta föreligger en oklar åtskillnad mellan utredning 

och insatser, vilket kan medföra att relationen klienten och socialsekreteraren kan bli otydlig 

då de har olika förväntningar på varandra. Vanligast är att det handlar om mer eller mindre 

välgrundade misstankar kring gränsdragningen som måste utredas när ett barn far illa.

Socialsekreteraren har och använder sig av olika erfarenheter och värderingar om vad som är 

ett skadligt beteende. Detta skapar problem med över och underrapportering vilket ger en 

bristande enhetlighet i bedömningarna mellan olika socialsekreterare.

Enligt Eliasson (1995) behöver vi mer medvetna handlingar som kan bli så kallade förebilder 

i det sociala arbetet och vi behöver även mer kunskap inom detta område. Samma 

resonemang för Johnsson et al. (2008) om att socialsekreteraren behöver forskningen som 

stöd för sina handlingar i sitt handlingsutrymme och för förståelsen av handlingsutrymmet. 
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Johnsson et al. (2008) betonar att socialt arbete ska ske på basis av vetenskap och beprövad 

erfarenhet och utgå från de mänskliga rättigheterna. Människor behöver mer makt över sina 

egna beslut vilket handlar om strukturella beslut i det sociala arbetet (Webb, 2006). 

1.2. Problemformulering

Hur ska då socialsekreteraren veta när en förälder med psykisk sjukdoms beteende eller 

symtom blir skadlig för barnen?  Vilken rätt och i vilken utsträckning samt i vilka situationer 

har socialsekreteraren rätt att kontrollera eller intervenera i den enskilda familjens privata 

sfär? Det som en familj anser vara sin privata sfär kan handla om angelägenheter som endast 

berör familjen och dess integritet och är enligt Skau (2007) högst personlig och 

svårdefinierad. Vi är intresserade hur socialsekreteraren tänker inför dessa frågor? Vi har i 

våra egna livsperspektiv erfarenheten av att själva en gång varit barn, då vi tänker tillbaka på 

barndomen och detta på både gott och ont. En av oss har arbetat med barn inom både 

kommun och landsting där hon maktlöst fått inse att det finns brister, gällande 

organisationernas okunskap och omsorg om barnets bästa. Detta främst inom vuxen- och 

barnpsykiatrin. Vår nyfikenhet är stor och frågan har väckts otaliga gånger i olika 

diskussioner om hur socialsekreteraren klarar av att möta dessa barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom och deras familjer utifrån sin profession men också som människor. En dag kommer 

vi själva vara examinerade socionomer och kommer då kanske att arbeta med och ställas inför 

den här mycket svåra och tunga problematiken. Enligt Pettersson (2000) kan inte 

socialtjänstens etiska frågor lösas genom enbart olika riktlinjer och principer. Det måste växa 

fram i arbetsgemenskapen där diskussionen ständigt måste hållas levande.     

Det finns svåra bedömningar, så kallade gränsdragningar, som socialsekreterarna ställs inför 

dagligen och det som i socialt arbete kallas etiska dilemman (Pettersson, 2000). Vi frågar oss 

bland annat i denna studie hur socialsekreteraren kan bedöma när ett barn till en förälder med 

psykisk sjukdom far så illa i sin hemmiljö att någon form av insats måste sättas in. Enligt 

Skau (2007) finns ett så kallat spänningsfält som handlar om socialsekreterarens kontroll och 

makt gentemot barnet i förhållande till familjens självbestämmande och privata sfär. I 

fortsättningen benämns detta spänningsfält som handlingsutrymme. Detta handlingsutrymme 

innefattar bland annat socialsekreterarens egen tolkning av lagar, förordningar och riktlinjer 

samt egna bedömningar och hur insatsen sedan kommer att utformas. Socialsekreteraren har 

även möjlighet att ta egna initiativ till samt ifrågasätta och förändra klientens behov 



7

(Johansson, 1992). I vår uppsats kommer vi för enkelhetens skull genomgående använda oss 

av ordet socialsekreterare för en benämning av våra intervjupersoner.

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att få kunskap och en ökad förståelse för hur socialsekreteraren 

hanterar handlingsutrymmet när det gäller socialtjänstens insatser för barn till föräldrar med

psykisk sjukdom.

1. Hur använder socialsekreteraren sitt handlingsutrymme när han/hon beslutar att en 

insats behövs för barn vars föräldrar har psykisk sjukdom?

2. Vilka hinder och begränsningar upplever socialsekreteraren att det finns i hans/hennes 

handlingsutrymme?

3. LITTERATURGENOMGÅNG

Att bli klient är en händelse av livshistorisk betydelse och kan ses som en process. En process 

som kan vara under en kort eller längre period och som för klienten innebär att få en relation 

till exempelvis en socialsekreterare och offentliga myndigheter.  Vi har valt att lägga upp vår 

litteraturgenomgång med att beskriva socialtjänsten där vi tar upp myndighetens framväxt, 

vilket barnperspektiv som finns, handläggning av ärenden samt olika lagar som till exempel 

Socialtjänstlagen (SoL), LVU, LPT och Förvaltningslagen (FL). Sedan kommer vi att förklara 

socialsekreterarnas handlingsutrymme samt gå in på vad makt och hjälp inom professionen 

står för. Som avslutning beskriver vi hur barn socialiseras in i vuxenvärlden, vad psykisk 

sjukdom innebär samt hur det är att vara barn till en förälder/flera föräldrar med psykisk 

sjukdom. 

3.1. Socialtjänsten

Man kan som socialsekreterare göra stora ingrepp i ett barns liv, vilket kan få följder som är 

omöjliga att överblicka. Socialsekreteraren kan ge olika former av stöd till barn, stöd som för 

barnen kan upplevas som kränkande och nedvärderande vilket bland annat kan röra sig om ett 

tvångsomhändertagande av ett barn. Barnet kan för alltid förlora kontakten med sina föräldrar, 

syskon och släkt. Socialtjänsten ska arbeta för att alla barn ska kunna få chansen att växa upp 

under så trygga förhållanden som möjligt. För att socialtjänsten ska kunna bidra till detta 
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krävs att det erbjuds bra skydd och stöd för de utsatta barnen exempelvis barn till föräldrar 

med psykisk sjukdom (Grönwall & Holgersson, 2004).

Barnens bästa ska alltid vara målet inför socialtjänstens bedömningar och beslut och i första 

hand ska frivilliga insatser prioriteras före de tvångsmässiga som till exempel LVU (Grönwall 

& Holgersson, 2004). Ett viktigt årtal i Socialvårdens historia innefattas bland annat av 1924 

års barnavårdslag där obligatoriska barnavårdsnämnder infördes vilken gav samhället rätt att 

omhänderta barn mot föräldrarnas vilja. Barnavårdslagen gjorde att socialtjänsten nu kunde 

hjälpa barn vars föräldrar inte ansåg sig vara i behov av socialtjänstens insatser (Sallnäs, 

2000).

3.2. Barnperspektivet i socialtjänsten

Grunddokumentet för barnens rättigheter beskrivs i FN:s barnkonvention som antogs den 20 

november 1989 (Barnombudsmannen, 2008). Barnkonventionen bygger på fyra 

grundprinciper (Socialstyrelsen, 2006, sid.28);

1. Barnen ska skyddas mot alla former av diskriminering.
2. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut.
3. Barn har rätt till liv och utveckling.
4. Barnet ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnets bästa regleras i artikel tre i barnkonventionen där det slås fast att barnets bästa alltid 

ska vara det centrala i frågor gällande barn. Barnperspektivet är ett begrepp där definitionerna 

är oändliga men Kommittén mot barnmisshandel beskriver tre olika former av barnperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2006, sid.29); 

 Barnets eget perspektiv.
 Det vuxna barnperspektivet
 Samhällets barnperspektiv.

Barnets egna perspektiv är bland annat de saker som de ser, känner och upplever i olika 

situationer. När man talar om det vuxna barnperspektivet så är detta den vuxnas tidigare 

erfarenheter samt de kunskaper som man förvärvat. Med samhällets barnperspektiv menas de 

grundläggande normer som samhället skapat. Normerna gäller barnens olika rättigheter samt 

behov och baseras på olika kunskaper och värderingar som samhället samlat in. 

Socialsekreterarna kan alltså inte arbeta och bedöma efter vad de tror och anser vara barnets 

bästa utan måste verkligen försöka sätta sig in i barnets situation och se saker och ting med ett 



9

barns synsätt. Barnets bästa regleras i SoL 1 kap. 2 § (SFS). Det är därför viktigt att olika 

uppföljningar kring barnens situation görs så att socialsekreteraren kan se vilka konsekvenser 

deras bedömning gett barnen (Socialstyrelsen, 2006). Barnperspektivet finns även i SoL där 

lagen i 6 kap. 1 § föräldrabalken reglerar vårdnad, umgänge och boende och syftar till barnets 

bästa. (Grönwall & Holgersson, 2004).

Barns behov i centrum (BBIC) används när socialtjänsten gör utredningar och uppföljningar 

av barn och unga upp till 20 år. Dessa barn och unga ska vara i behov av något skydd eller 

stöd från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2008a). Målet med BBIC är att alla barn ska få 

samma möjligheter oavsett hur deras livssituation ser ut. Att barnens grundläggande behov 

ska vara uppfyllda är en av riktlinjerna för BBIC. För att tillgodose barnets behov bedömer 

socialsekreteraren utifrån sju olika behovsområden vilka är; hälsa, utbildning och fritid, 

identitet, socialt uppträdande, förmåga att klara sig själv, familj och sociala relationer samt 

känslo- och beteendemässig utveckling (Socialstyrelsen, 2008b). Den så kallade BBIC-

triangeln, används för att socialsekreteraren ska kunna få en helhetsbild av barnet och dess 

omgivning. När socialsekreterarna utreder barnets omgivning så tittar man bland annat på hur 

familjens bakgrund och situation ser ut, man kartlägger familjens nätverk, tittar på hur 

boende, arbete och ekonomin ser ut och så utreder socialsekreterarna även vilka lokala 

resurser som finns att tillgodose för familjen. Socialsekreteraren använder BBIC-triangeln på 

olika sätt beroende på vilka behovsområden barnet behöver hjälp och stöd med. 

Socialsekreterarna utreder alltså inte alla barn på samma sätt utan BBIC-triangeln är flexibel 

och socialsekreterarna kan i sitt handlingsutrymme, med samförstånd från familjen utreda 

utvalda behovsområden. 

Med hjälp av BBIC-triangeln kan socialsekreterarna få en bra kunskapsgrund för att kunna 

bedöma valet av eventuella insatser. Socialsekreteraren utreder även förälderns eller 

föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet i den omgivning som familjen för närvarande lever 

i (socialstyrelsen, 2008a). De aspekter som man enligt Socialstyrelsen (2008b) belyser är:

 Grundläggande omsorg
 Säkerhet
 Känslomässig tillgänglighet
 Stimulans
 Vägledning och gränssättning
 Stabilitet
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Socialsekreterarna ska inte endast titta på föräldrarnas svaga punkter utan även hitta saker hos 

föräldrarna som är bra. Om föräldrarna skulle behöva hjälp med någon del av föräldraskapet 

så ska socialtjänsten kunna erbjuda föräldrarna insatser så att de får den kunskap som de är i 

behov av (Socialstyrelsen, 2008b). Bilden nedan visar hur BBIC-triangeln ser ut och vad som 

ingår i de sju olika behovsområdena 

(Socialstyrelsen, 2008b).

3.3. Frivilliga och tvångsinsatser

Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag vilket innebär att kommunerna har en stor 

handlingsfrihet när det gäller utformningen av sin verksamhet (Socialstyrelsen, 2006). I 

socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1§ (SFS 2001:453) kan man hitta de övergripande 

målen samt de grundläggande värderingar som gäller för socialtjänsten. Socialtjänstens mål är 

bland annat att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet, 

självbestämmande och integritet och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vägledande 

principer i SoL är bland annat begrepp som frivillighet och självbestämmande, helhetssyn och 

flexibilitet. Att socialsekreterarna i arbetet med människor ska ha en helhetssyn istället för ett 

symptomtänkande ska verka för bästa möjliga hjälp. Det är även viktigt att insatserna ska ske 

i samförstånd med barnet samt hans/hennes vårdnadshavare (Grönwall & Holgersson, 2004). 

I lagen står det även att alla människor är lika värda och att alla ska ha samma rättigheter till 

social trygghet och till bra vård och omsorg. En princip i SoL är att socialtjänsten numera ska 

ha en helhetssyn och inte ett symptomtänkande som de hade förr i tiden (Socialstyrelsen, 

2006). Tendenserna idag är att socialtjänsten vill satsa mer på frivilliga insatser för att kunna 

förebygga dyra och ineffektiva institutionsplaceringar (SOU 2007:82). Insatserna kan vara 

någon form av stödsamtal med barn eller föräldrar, parsamtal och familjeterapi. 



11

Socialförvaltningen har föräldrautbildningar, spädbarnsverksamheter och särskilda lägenheter 

där familjen kan bo för att träna upp sin föräldraförmåga och anknytning till barnet. De 

frivilliga insatserna kan även bestå av kontaktperson, kontaktfamilj eller en fosterfamilj.

Om socialtjänsten inte kan bereda vård i samförstånd med barnet och barnets vårdnadshavare 

så kan det bli tal om att socialtjänsten behöver använda sig av tvångsvård för att kunna säkra 

barnets bästa. Tvångsvård kan även bli aktuellt när inte barnets förälder eller någon annan 

vuxen i barnets omgivning kan tillgodose barnets olika behov (Grönwall & Holgersson, 

2004). Förutsättningarna för tvångsvård är enligt LVU;

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3§ Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

(SFS 1990:52)

För att socialtjänsten ska kunna besluta om LVU krävs beslut från länsrätten. Målsättningen 

med att bereda barnet vård enligt LVU är att barnet slutligen kan återförenas med sin eller 

sina vårdnadshavare (Grönwall & Holgersson, 2004).  Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT 

kan i vissa fall bli aktuellt för psyksikt sjuka föräldrar som har barn. LPT ger samhället rätt att 

tvångsomhänderta föräldern. Förutsättningarna för tvångsvård är enligt LPT; 

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 
och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på 
annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för 
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård 
(öppen psykiatrisk tvångsvård).

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård 
som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns 
grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes 
samtycke. Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första 
stycket utgör enbart en utvecklingsstörning. Vid bedömning av vårdbehovet enligt 
första stycket ska det även beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning 
är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

(SFS 1991:1128)
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Lagen om tvångsvård av föräldrar ingår inte i socialsekreterarens handlingsutrymme då det då 

blir psykiatrin som tar över vården av föräldern.

Förvaltningslagen (FL) är en lag som socialtjänsten arbetar efter. Syftet med lagen är att värna 

om människors rättsäkerhet i mötet med olika förvaltningsmyndigheter, till exempel 

socialtjänsten. 

Lagen innehåller t.ex. regler om myndigheternas serviceskyldighet, om deras 
samverkan med andra myndigheter, om snabb och enkel handläggning av 
ärenden, om ett lättbegripligt myndighetsspråk och om muntliga inslag i 
handläggningen.

(Regeringen, Ju 06.18)

3.4. Handläggning och dokumentation

Ett ärende inom socialtjänsten kan uppkomma på tre olika sätt; genom ansökan eller begäran, 

genom anmälan eller på annat sätt. Exempel på annat sätt kan vara att socialtjänsten får en 

begäran från en annan myndighet eller information via media (Socialstyrelsen, 2006). När en 

anmälan inkommer till socialtjänsten, vare sig det är från en enskild person, myndighet eller 

organisation, så öppnas en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453). Myndigheter 

som bland annat arbetar med barn har en anmälningsskyldighet vilken regleras i 14 kap. 1 § 

SoL. Enskilda människor som får kännedom om att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006). 

Socialsekreteraren gör en förhandsbedömning, även kallad en riskbedömning, efter att en 

anmälan inkommit. I denna bedömning utgår socialsekreteraren från de uppgifter som 

framkommit i anmälan och kan vid behov, begära in ytterligare uppgifter. Det 

ställningstagande som en förhandsbedömning kan leda till är om socialtjänsten ska inleda en 

utredning eller inte (Socialstyrelsen, 2006).

När en anmälan ska utredas vidare upprättas ett ärende där socialsekreteraren alltid ska 

dokumentera alla handlingar som görs under en utredning, detta då det handlar om den 

enskildes rättssäkerhet. Är dokumentationen ofullständig kan konsekvensen bli att eventuella 

beslut tas på felaktiga underlag. Dokumentationen är även en viktig del då staten kontrollerar 

organisationens arbete och gör då detta genom att de granskar olika utredningar. 

Dokumentationsskyldigheten regleras i 15 § Förvaltningslagen (Socialstyrelsen, 2006).
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3.5. Socialsekreterarens handlingsutrymme

Kanske är det inte en slump att ordet handlingsutrymme används alltmer idag inom det 

sociala arbetet än vad det gjorde förr. Det sociala arbetet kännetecknas enligt Johnsson et al.

(2008) av effektivitet och snabbhet men också som målinriktat och verksamt. Vi lever i ett 

risksamhälle där det gäller att ha en god framförhållning (Webb, 2006). Som socialsekreterare

ska man veta vad man gör och vad ens handlingarna kommer att leda till. Socialsekreterarnas 

arbetsuppgifter innebär att de ska få en så stor inblick som möjligt i sina klienters livssituation 

för att sedan försöka hitta en lösning och utföra handlingar som dels passar klienten och som 

dels ingår inom organisationens ramar (Johnsson et al, 2008). Att vara socialsekreterare

innebär att handla, att göra något. Det kan innebära att man talar i telefon, upprättar kontakt 

eller fattar ett beslut samt gör olika tvångsutredningar. Socialsekreterarnas handlingar är 

enligt författarna delar av en större helhet. 

Det är gräsbyråkratens uppgift att knyta samman medborgarens behov med 
organisationens uppdrag och förena dem så att båda parter uppfattar det som rätt 
och riktigt.

(Johnsson et al, 2008, s.16.)

Socialsekreteraren arbetar som en representant för socialtjänsten och måste därför arbeta 

utefter de ramar som organisationen har samtidigt som de inom sitt handlingsutrymme kan 

använda sig av sin kunskap för att använda organisationens resurser på bästa sätt.  Med 

resurser menar Johnsson et al. (2008) ekonomiska eller materiella resurser men även 

socialsekreterarnas tid, kunskap och befogenheter. Det är socialsekreterarens uppgift att hitta 

ett sätt där de lättast kan förhålla sig till de resurser som finns och detta bland annat genom att 

de upplever sig trygga i sin yrkesroll som socialsekreterare.

Socialsekreterarens handlingsutrymme används på olika sätt beroende på vilka erfarenheter 

socialsekreteraren har. De socialsekreterare som är mer erfarna och har mer kompetens inom 

ett speciellt område kan eventuellt utnyttja organisationens resurser mer och de vågar sätta 

sina egna gränser samt påverka och förändra de ramar som organisationen fastställt. Det antas 

finnas ett samband mellan antal år i yrket och en ökad grad av professionalisering. Man kan 

som socialsekreterare välja att acceptera det handlingsutrymme som givits av organisationen 

eller så kan man arbeta för att vidga det (Johnsson et al, 2008). 
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Massmedias och allmänhetens uppfattning av socialt arbete påverkar socialsekreteraren i 

högsta grad och även vilka politiska beslut som fattas av regeringen. Det sociala arbetet 

beskrivs enligt Johnsson et al (2008) sid. 78, som extremt trendkänsligt och nämner att 

lösningar på ett socialt problem inte är förbestämd utan är i hög grad avhängigt faktorer 

utanför det sociala arbetet såsom politiska trender och värderingar. Författarna beskriver 

variationer i organiseringen både över tid och rum och att olika former framstår som det rätta. 

För att förstå sin roll som socialsekreterare är det viktigt att förstå det sammanhang man 

verkar i för att kunna vidga sitt handlingsutrymme på sikt för barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom (Johnsson et al, 2008).

3.6. Makt och Motmakt

Skau (2007) använder sig av begreppet makt som möjligheten att få sin vilja igenom i en 

social relation, även i händelse av motstånd och oavsett vad denna möjlighet beror på. 

Författaren beskriver vidare att olikheter mellan människor kan vara en grund till makt. I vår 

studie gäller det barn som har föräldrar med psykisk sjukdom i förhållande till den makt som 

en socialsekreterare använder i sitt yrke. 

Socialsekreterarnas många dilemman är att kunna hantera hjälp och makt i en och samma 

handling. Ett dilemma som finns är enligt Lipsky (1980) att vara både en människa och 

organisations representant. Klienter kan exempelvis nekas en insats på grund av att de inte 

uppfyller de krav som organisationen fastställt. Handlingsutrymmet skapar därmed 

valmöjligheter för socialsekreteraren och gör det möjligt för socialsekreteraren att göra egna 

bedömningar. Johnsson et al. (2008) beskriver att även om socialsekreteraren känner sig 

uppbunden av regler lämnar reglerna alltid ett utrymme för egen tolkning och tillämpning och 

det är detta val som lämnas till socialsekreteraren. Detta tolkningsföreträde ger 

socialsekreteraren makt att avgöra hur olika regler och lagar kan tolkas.

Inom socialt arbete är ordet makt ett väldigt centralt uttryck för socialsekreteraren, i 

hans/hennes arbete (Johnsson et al, 2008). Mötet med en myndighet är för en klient en 

process som innebär att man genomgår olika stadier vilka drivs framåt av en rad konflikter. 

Enligt Skau (2007) kan socialsekreterarens makt användas i hjälpande syfte men även orsaka 

klienten skada. Skau (2007) betonar att socialsekreteraren kan i sin användning av makt skada 

klienten trots att den från början var menad som hjälp. Barn som har psyksikt sjuka föräldrar 

kan bli placerade i familjer som visar sig helt olämpliga att ta emot barn.
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Skau (2007) benämner makten som något flertydligt eftersom det är nödvändigt att ha en viss 

makt för att kunna hjälpa klienten och betonar att socialsekreteraren inte är någon makt- och 

hjälplös människa. Det är viktigt för socialsekreteraren att förstå och vara medveten om sin 

makt gentemot sin klient i sin yrkesroll för att bland annat kunna inse vad maktaspekten kan 

betyda för samspelet med klienten. Klienternas upplevelser av att vara beroende och maktlösa 

inför myndighetens organisation kan göra att klienten blir avvaktande och klienten kan känna 

behov av att behöva försvara sig. I dessa lägen kan då viktig information bli dold. Det är i 

dessa fall viktigt att som socialsekreterare sätta sig in i klienternas situation och att 

socialsekreteraren förstår sin yrkesroll som en del av en hjälp och makt i processen (Skau, 

2007). Klienterna har vissa lagstadgade rättigheter och därmed också en viss makt, Skau, 

(2003) beskriver makten som en motmakt. Motmakten kan finnas hos klienterna utan att de 

har tillgång till de formella föreskrivna rättigheterna utan kan också utövas spontant mot 

socialsekreteraren. Klienterna kan utveckla passiva, individuella motstrategier, till exempel 

vägra att ge sitt samtycke. De kan underlåta att ta föreskrivna mediciner eller vägra följa en 

föreskriven behandlingsplan (Skau, 2003). Förmågan att se världen ur klientens perspektiv är 

en förutsättning för att den professionella hjälparen ska kunna förstå sin egen yrkesroll och 

det samspel de har med andra. Denna förmåga är viktig även av ett annat skäl och det är enligt 

Skau, sid.17 (2007)

Lyckas vi anta den andres perspektiv utan att underkasta oss det, har vi lagt 
grunden till ömsesidig tillit 

3.7. Barn till föräldrar med psykisk sjukdom

Ett viktigt och återkommande ord i vår problemformulering är människor med psykisk 

sjukdom. Själva begreppet och definitionen av människor med psykisk sjukdom är 

problematiskt på många sätt eftersom gränsen mellan vad som är sjukt och friskt, normalt och 

onormalt är mycket komplicerat och svårdefinierat. Vad vi uppsatsskrivare anser vara friskt 

hos en människa kanske inte alls stämmer överens med vad en annan människa tycker.  

Världshälsoorganisationen (WHO) har en världsomfattande definition på olika sjukdomar och 

sjukdomssymtom och klassificerar dessa enligt ICD-10. Anledningen till ICD-10 var att skapa 

klarhet och för att överskådligt kunna använda diagnoser som en förutsättning för rationell 

behandling och för att kunna sprida en enhetlig klassifikation världen över för internationellt

samarbete och utbyte av forskningsresultat (Cullberg, 2000). Att ställa diagnoser på 
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människor har sedan lång tid tillbaka varit läkarnas ansvarsområde vilket bekräftar läkarnas 

härskande maktförhållande världen över. De människor som har psykiska sjukdomar lever 

oftast ensamma och isolerade från sin omgivning. Jormfelt (2008) beskriver att de sociala 

nätverken kan vara glesa eller problematiska och själva sjukdomssymtomen och dess 

konsekvenser innebär för de flesta av dessa människor ett stort mänskligt lidande på många 

olika sätt. 

Forskningen gällande barnens upplevelser och deras situation är begränsad. Forskningen visar

att barn till personer med psykisk sjukdom till stor del dominerats av studier med psykologisk 

inriktning och som ofta fångar upp sociala faktorer i mödrarnas och barnens liv (Skerfving, 

2005). Författaren skriver även om en studie där betydelsen av moderns depression som en 

enskild faktor i förhållande till barnets utveckling belyses. Mammorna beskrev betydligt fler 

beteendeproblem hos sina barn än hos de övriga mödrarna utan depressionssymtom. 

Resultatet av studien var att moderns depression bidrog till barnets problem men att det även 

fanns andra faktorer som påverkade barnen och förstärkte dess effekter. Kombinationen av 

depression hos mamman, psykisk störning hos pappan och andra konflikter i äktenskapet 

tycktes ha förödande inverkan på barnets beteende, känslomässiga utveckling och barnets 

kognitiva utveckling (Skerfving, 2005). Det har talats väldigt lite om barn till föräldrar med 

psykisk sjukdom tills för bara några år sedan. Kanske har det att göra med att barnen har blivit 

mer synligare världen över samtidigt som Förenta Nationernas (FN) konvention om barns 

rättigheter har erkänts över stora delar av världen. Alltmer uppmärksammas barnen bland 

professionella inom bland annat vuxen- och barnpsykiatrin, socialtjänsten och skola men även 

hos allmänheten i övrigt och i massmedia. Men ämnet är fortfarande tabu belagt på fler håll 

och det är fortfarande ovanligt att barnen benämns i vuxenpsykiatrins journaler det vill säga i 

sina föräldrars journaler. I Socialstyrelsens föreskrifter om tillsyn finns bestämmelser vars 

syfte är att göra barn till föräldrar med psykisk sjukdom synliga (Egelund & Sundell, 2008)

Det kan vara svårt som vuxen att möta en människa som har en psykisk sjukdom. För ett litet 

barn som dessutom är i beroendeställning till den vuxne är upplevelserna ofta mycket mer 

skrämmande (Cullberg, 2006). En vuxen dotter till en mamma med psykisk sjukdom sa vid en 

intervju att upplevelsen var som en skräckfilm för ett barn (Skerfving, 2005, s.65). 

Barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk sjukdom är ofta präglade av 

känslor som skuld och skam. Många barn tror oftast att det är deras eget fel att föräldern är 

sjuk och barnen vågar därför inte berätta om det för någon annan i sin omgivning. De kan 
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bland annat vara rädda för sina föräldrar, så rädda att de till och med tror att de ska bli dödade 

av dem. En pojke beskriver hur en natt hemma hos honom kan se ut:

Jag vaknade en natt av att mamma stod framåtlutad över min säng, sen sa hon –
Jag drömde att någon skulle komma och mörda dig i natt.

(Skerfving, 2005, sid.73 )

Det är inte ovanligt att barn till föräldrar med psykisk sjukdom får ta ett väldigt stort ansvar 

redan från tidig ålder, kanske ett ansvar som sedan varar långt in i vuxenlivet. Barnets 

ansvarstagande kan leda till ett omvänt föräldrar barn förhållande där många barn upplever sig 

bestulna på sin barndom. Många gånger lever dessa barn med stora kontraster i sina liv vilket 

barnen beskriver som två olika världar. Det liv som finns hemma med barnets föräldrar och 

livet utanför hemmet tillsammans med andra. Barn beskriver sina upplevelser och känslor att 

vara tillsammans med andra människor som att de är annorlunda eller att det är fel på dem 

själva och sin familj. Ensamhetskänslor präglar livet som barn, vars föräldrar har en psykisk 

sjukdom, och av upplevelser över att inte vara ett barn som alla andra. I barns beskrivningar 

av sina upplevelser av att leva med föräldrar med psykisk sjukdom återkommer ofta samma 

teman. Det handlar om ensamhet, sorg, skam över sina föräldrar och sin familj, en skam som 

ofta leder till isolering för föräldrar och barn och till tystnad omkring förälderns sjukdom. 

(Skerfving, 2005).

Barnets känslor för sina föräldrar är starka. Skerfving (2005) tar upp att i en dansk studie 

beskriver barn att de hatat sina föräldrar så mycket att de önskat att de vore döda eftersom de 

ställt till så många smärtsamma svårigheter för dem. Men tydligast är ändå bilden av deras 

kärlek till och lojalitet mot sin förälder. 

Barn socialiseras in i vuxenvärlden, där barnet inte själv kan välja utan föds in i en familj, och 

måste inifrån denna möta omvärlden. Familjen blir därmed barnets värld (Ahrne et al, 2003).

Barn är sedan födseln beroende av sin omgivning och på så vis är de anpassningsbara till 

bland annat sina föräldrar och familjen i övrigt. Barnets medvetande och identitet utvecklas i 

interaktion med de andra familjemedlemmarna vilket senare får ett stort inflytande på barnets 

jaguppfattning och identitet (Ahrne et al, 2003). I familjen lär sig barnet snabbt sin roll i 

familjen. För att fullt förstå hur ett barn påverkas av sin familj måste man som 

socialsekreterare förstå familjens samspel, deras så kallade mönster, och veta vad var och en 

av familjemedlemmarnas plats i familjen innebär för de övriga. Om en familj ska kunna 

fungera bra måste var och en veta vad som förväntas av honom eller henne. Varje 
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familjemedlem måste få tillräckligt med utrymme för personlig utveckling och 

tillfredsställelse. Om exempelvis en dotter i en familj, vars mamma har en psykisk sjukdom, 

tvingas spela förälder gentemot sina småsyskon och sin egen mamma så kan man enligt 

Ahrne et al. (2003) säga att hela familjens sammansättning fungerar dåligt.   För att förstå och 

förklara människors handlingar måste socialsekreteraren se i vilket sammanhang som 

klienterna ingår i. Ahrne et al. (2003) nämner att det är villkoren och förutsättningarna för 

människors handlande som tillsammans bildar samhällets strukturer. Socialsekreteraren 

behöver förstå sitt eget sammanhang delvis för de klienter som han/hon kommer i kontakt 

med och som ofta befinner sig i laddade livssituationer (Johnsson et al, 2008) Vidare betonar 

författarna att den emotionella laddningen i interaktionen lätt kan bli negativ.  

Människans aktiva handlande är avgörande för vad som sker i samhället, men det betyder inte 

att det är deras egna fria val som bestämmer vad som ska ske. Människan förstår världen 

genom att kategorisera. Enligt Svennson et al. (2008) bedömer socialsekreteraren och 

kategoriserar även de klienter han eller hon möter i sitt dagliga arbete. Människor har inte så 

många valmöjligheter och kan i liten utsträckning välja sin organisationiska tillhörighet. Det 

är framförallt i organisationer som människors handlingar filtreras och omvandlas till 

samhällsprocesser. Varje handling kan förstås dels ur den enskildas människas perspektiv och 

dels som ett led i ett strukturellt sammanhang. Barn socialiseras in i familjen med dess 

mönster och rollfördelning och stegvis in i samhället och i ett strukturellt sammanhang 

(Ahrne et al. 2003).   

4. PERSPEKTIV

I vår samhällstruktur är det socialsekreteraren i sin yrkesroll som myndighetsutövare som 

innehar makt och kontroll i sitt handlingsutrymme gentemot barn till människor med psykiska 

sjukdomar. Socialsekreterarna tar emot och möter barnen och deras familjer för bedömning av

hjälpbehov och eventuella insatser.  Valet av perspektiv kändes i detta avseende naturligt för 

oss för att kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar i uppsatsen. Vi är medvetna om att 

socialsekreterarens perspektiv ligger nära vårt eget eftersom vi snart är examinerade 

socionomer vilket enligt Eliasson (1995) kan avgöra vems sida vi hamnar på i vårt 

kunskapssökande. Perspektivet kan ses som ett inifrånperspektiv för att få närhet och 

inlevelse till hur socialsekreteraren tänker och bedömer i de frågor som vi använder oss av i 

vår studie.  Vidare kan socialsekreterarens perspektiv enligt Eliasson (1995) förknippas med 
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sökandet efter åtgärdsrelevant kunskap som behövs för att kunna utvecklas i sitt arbete. Att 

välja socialsekreterarens perspektiv känns därför relevant i denna forskning.

5. GRÄSROTSBYRÅKRATI

Vi har i vår studie valt att undersöka socialtjänstens verksamhet sedan utifrån 

gräsrotsbyråkratin analysera viktiga skeenden i socialsekreterarens arbete. Gräsrotsbyråkrati 

är ett perspektiv som vi tycker fungerar bra i studie och detta beroende på att vi med hjälp av 

gräsrotsbyråkratin kan titta på förhållandet mellan egna bedömningar och bundenheten till 

bland annat de lagar, förordningar och riktlinjer som socialsekreterarna står emellan, det som 

vi i vår uppsats kallar för handlingsutrymme (Johansson, 1992).  

5.1.  Definition

Michael Lipsky konstruerade i början på 1970-talet en teori vilken var Street-Level 

Bureaucrats, som på svenska översatts till gräsrotsbyråkrati för att beskriva 

socialsekreterarens arbete (Lipsky, 1980).

Lipsky definierar gräsbyråkraterna som;

”Offentligt anställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med medborgarna i 
sitt dagliga arbete och dels avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 
arbetsuppgifter” (Johansson, 1992, sid 41)

5.2.  Handlingsutrymme och handlingsfrihet

Enligt Lipsky (1980) har socialsekreteraren stora möjligheter att själva bestämma och utforma 

olika insatser, det vill säga gräsbyråkratens handlingsutrymme är relativt stort, bara 

socialsekreterarna håller sig inom myndighetens ramar. Lipsky (1980) talar om att 

gräsbyråkratens arbete är svårt att kontrollera vilket gör att socialsekreterarens maktposition 

ökar. Johansson sid.96 (1992) argumenterar för samma sak där han talar om att;

[...] gräsrotsbyråkraternas arbete är svårövervakat och /.../ de har en viss 
handlingsfrihet i utförandet av arbetsuppgifterna. Därmed blir det viktigt för 
organisationen att gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet inte leder till att de 
avlägsnar sig från uppdragsgivarens intentioner. Kontrollen av 
gräsrotsbyråkraterna blir en nyckelfråga.
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Lipsky (1980) påpekar att offentligt anställda byråkrater som interagerar med klienter beter 

sig på ett sätt som inte är godkänt och som ibland även strider mot den officiella ekonomiska 

politiken. Detta eftersom strukturen i gräsrotsbyråkraternas arbeten gör det omöjligt att fullt 

uppnå förväntningarna av deras arbete. Lipsky hävdar att gräsrotsbyråkraten bör lägga upp 

arbetet på ett mer effektivt sätt så att de individuella lösningarna bildar en allmän ordning. 

Eftersom socialsekreteraren är den enda i organisationen som har förstahandsuppgifter om 

klienten är det viktigt att de hela tiden dokumenterar kring vad som dels sägs under 

utredningen samt vilka bedömningar som socialsekreterarna gör. Gräsrotbyråkraten har en 

redovisningsskyldighet och en bestämmanderätt som de är tvungna att använda sig av i sitt 

arbete. Byråkratens arbete kontrolleras och övervakas noga och kärnan i deras arbete innebär 

en viss grad av godtycke. Arbetet är ofta delegerat vilket innebär att gräsrotsbyråkraten 

förlorar en viss kontroll medan nästan alla regler ger uttryck för olika frågor som gäller 

tolkning (Lipsky, 1980).

5.3. Makt och kontroll inom myndigheten 

Myndigheter, i vår studie socialtjänsten, påverkas av sin omgivning samtidigt som det pågår 

ett maktspel mellan olika hierarkier inom myndighetens väggar. Det lägsta trappsteget i 

hierarkin tillhör den så kallade gräsrotsbyråkraten, socialsekreteraren (Johansson, 1992).

Byråkraten har både tillgång till förstahandsuppgifter om klienterna och kunskap om de 

organisatoriska möjligheterna som står till buds för att möta klientens behov. 

Gräsrotsbyråkraterna är de enda i organisationen som enligt Johansson (1992) har en 

gränsöverbryggande roll och här i menar författaren att gräsrotsbyråkraternas makt ligger.  De 

finns svårigheter att kontrollera arbetet vilket hänger samman med deras position inom 

organisationen. Makt- och kontrollspelet innebär att socialsekreteraren ibland hamnar i 

problematiska situationer där de dels kan känna sig pressade att följa sin egen myndighets 

lagar, riktlinjer och förordningar samtidigt som de vill kunna göra allt för att tillgodose sina 

klienters behov. Socialsekreterarna kommer ofta att anpassa sitt arbete efter myndighetens 

ekonomi och arbetsbörda än till vad som anses vara det bästa för klienten (Lipsky, 1980).

Fastän socialsekreterarens uppgifter är att se klienterna utifrån deras behov menar Lipsky att 

de i verkligheten kommer att basera sitt arbete bland annat utifrån hur deras arbetsbörda ser 

ut. De kommer då att kategorisera och generalisera klienterna för att deras arbete ska kunna 
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fungera och vara hanterbart i längden. Ett exempel kan vara att socialsekreteraren börjar 

arbeta efter rutiner vilket kan göra att vissa klienter blir lidande (Lipsky, 1980). 

Socialsekreteraren använder sig av olika metoder inom sitt handlingsutrymme för att deras 

arbete ska bli mindre psykiskt påfrestande. Att socialsekreteraren har olika metoder, 

exempelvis BBIC, i sitt arbete gör att deras arbete blir lättare men samtidigt kan 

konsekvensen bli att klienterna behandlas olika (Lipsky, 1980). Gräsbyråkraterna har både 

klientrelaterade krav som organisationsrelaterade vilket kan ställa till problem i olika 

sammanhang. Socialsekreteraren ska utföra sitt arbete så snabbt och effektivt som möjligt 

samtidigt som riktlinjerna säger att socialsekreteraren ska se alla klienter som enskilda 

individer.  I dessa sammanhang kan det uppstå etiska dilemman för socialsekreteraren. Detta 

då de personer som är i behov av någon insats ska behandlas som en individ samtidigt som 

organisationens riktlinjer anser att de ska behandlas som klienter. Om inte individen 

kategoriseras som en klient så ingår de inte inom organisationens ramar för att få hjälp. 

Egentligen så är dessa människor unika individer då de bland annat har olika bakgrunder och 

livserfarenheter (Johansson, 1992).

5.4. Klientrelationen

En faktor som förstärker gräsrotsbyråkratens makt är att socialsekreteraren nästan alltid är på 

hemmaplan, på sitt kontor. Socialsekreteraren kan på så sätt känna sig mer avslappnad än sin 

klient och det kan leda till att det byråkratiska beroendeförhållandet förstärks. Klienten kan ha 

en sämre kunskapsmässig förutsättning än socialsekreteraren där klienten kan ha liten eller 

ingen kunskap alls om hur organisationen ser ut, vilka regler och bestämmelser som finns, 

vilka rättigheter och skyldigheter man har som klient i förhållande till organisationen. Allt 

detta gör att klientrelationen blir ojämlik gällande beroende och makt och då särskilt i 

inledningsskedet (Johansson 1992).  Relationen mellan socialsekreteraren och klienten har 

enligt Lipsky (1980) har en dubbel karaktär.  Detta då den dels är en kontakt mellan två 

människor och dels en relation mellan en organisation och dess klient. Det är det

organisatoriska sammanhanget som anger ramarna och bestämmer relationens förutsättningar 

inför framtiden. 

Innanför organisationens ramar har både klienten och socialsekreteraren i relationen med 

varandra viss möjlighet att agera fritt (Johansson, 1992). Enligt författaren finns det alltid ett 

visst utrymme för egna bedömningar från gräsrotbyråkratens sida som vi benämner för 
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handlingsutrymme. I gräsrotsbyråkratens situation i rollen som yrkesmänniska ingår det att 

motverka ett av den byråkratiska organisationens formalisering. Gräsrotsbyråkraten ska 

använda sitt handlingsutrymme i utförandet av arbetsuppgifterna till att göra egna 

bedömningar, för att därigenom anpassa regelsystemet till konkreta ärenden. En avvägning 

mellan ett byråkratiskt beteende och ett personligt beteende avgörs i hög grad av vilket sätt 

man som människa låter de administrativa kategorierna styra relationerna. Det är alltså en 

fråga om en avvägning inom rollen som gräsrotsbyråkrat och inte i konflikt mellan olika roller 

(Johansson, 1992). 

6. METOD

I vår uppsats har vi valt att använda oss av den hermeneutiska ansatsen. Forskaren kan utifrån 

denna ansats tolka och förstå sitt resultat (Grönmo, 2006). Det är enligt författaren även 

viktigt att se sitt forskningsproblem utifrån dess helhet för att kunna bilda sig en större 

förståelse inför sitt problem eftersom hermeneutiken utgår från enskilda fenomen. Som 

forskare bör man då belysa och skapa sig en förståelse för fenomenet genom att tolka relevant 

fakta ur ett helhetsperspektiv. Denna ansats fungerar bra till vår studie i och med att vi vill 

belysa samt skapa en ökad förståelse för hur socialsekreteraren hanterar handlingsutrymmet i 

olika situationer samt hur de motiverar sina val av olika insatser.  

6.1 Kvalitativ metod

Vi har valt en kvalitativ metod i form av en vinjettstudie. Anledning till detta val är att vi 

anser att den kvalitativa metoden hjälper oss bäst att få en ökad förståelse för hur 

socialsekreteraren hanterar sitt handlingsutrymme. Vinjettmetoden är enligt Jergeby (1999) 

lämplig att använda då syftet är att undersöka individers val och bedömningar kopplade till 

specifika situationer. Våra frågeställningar är utforskande och vi har för avsikt att fördjupa 

analysen av vissa frågor och då ligger den kvalitativa metoden nära till hands. 

Många gånger ses den kvalitativa metoden som en garanti för respekten för människan vilket 

är en viktig aspekt i vårt val av metod (Eliasson, 1995). Vi vill i vår studie betona att frågorna 

och svaren inte på något sätt är självklara i förhand (Grönmo, 2006). De frågeställningar som 

vi valt handlar om svårbedömliga och problematiska situationer för barn vars föräldrar har 

psykisk sjukdom. Om vi hade valt en kvantitativ metod, med förbestämda svarsalternativ, 

skulle vi inte kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning med den djuphet som vi är ute 



23

efter. Vi vill i vår studie kunna ställa olika följdfrågor och vi är inte ute efter att jämföra

intervjupersonernas svar då det skulle vara svårt med så få intervjupersoner. 

6.2. Urval              

Vi har valt att intervjua socialsekreterare som har erfarenheter av att arbeta med barn till 

föräldrar med psykisk sjukdom. I urvalet av intervjupersoner har vi bland annat haft kriteriet 

att de ska vara möjliga att nå inom rimlig tid. Valet av kön har inte varit relevant i och med att 

vår uppsats inte har något genusperspektiv. Att vi inte enbart begränsar oss till en stad beror 

på att det har varit svårt att hitta socialsekreterare som arbetar inom vårt uppsatsämne vilket 

gjort att vi efterhand fått utöka sökandet av intervjupersoner rent geografiskt. Vi är medvetna 

om att kommunerna har olika riktlinjer och att deras organisation kan vara utformade på olika 

sätt vilket kan komma att påverka vårt resultat. Genom kommunernas hemsidor har vi hittat 

den kontaktinformation som vi behöver för att kunna skicka en förfrågan angående intervju av 

socialsekreterare. Nästa steg vi tog var att vi försökte etablera en kontakt med de utvalda 

kommunerna via telefon. När inte detta gick så försökte vi även få kontakt med

socialsekreterarna via mail. Efter att vi upprättat en kontakt så skickade vi ut ett mail där vi 

bland annat beskrev syftet med uppsatsen, våra etiska överväganden samt vilken metod vi 

kommer att använda oss av under intervjuerna, se bilaga; Förfrågan till socialsekreterare, 

kapitel 10.1.

6.3. Etiska överväganden

Vi intervjuade socialsekreterarna en och en och platsen där intervjuerna ägde rum var på 

socialsekreterarens arbetsplats, i två fall på deras kontor och i tre fall i ett avskilt 

konferensrum.  Vi lät intervjupersonerna läsa igenom vinjetterna en i taget och sedan fick de 

svara på olika följdfrågor, se bilaga; Vinjetter, kapitel 10.2, I samband med intervjutillfället 

fick socialsekreteraren skriftligen ta del av vårt syfte med uppsatsen, vårt tillvägagångssätt 

under intervjun samt en definition vad vi menar med handlingsutrymme. Vi har informerat 

intervjupersonerna om att vi, i vår uppsats, varken kommer att skriva ut deras namn eller 

vilken kommun de arbetar i och att all material som inhämtas enbart kommer att användas för 

forskningsändamål. Efter att uppsatsen är godkänd kommer alla inspelningar av intervjuerna

att förstöras. Vi har också informerat att intervjupersonerna att de när som helst har rätt att 

antingen avböja att svara på någon av följdfrågorna eller välja att avbryta sin medverkan i vår 
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intervju. Samtliga intervjupersoner har blivit erbjudna att få ta del av vår uppsats när den är 

färdig (Vetenskapsrådet, 2007).

Det finns en evig konflikt mellan ansvaret för andra människor och respekten för människans

självbestämmande och integritet. Denna konflikt finns både i socialsekreterarens vardag som i 

socialpolitiken (Skau, 2007). I vår uppsats använder vi ord som svaga parter och utsatta 

familjer. Det är en risk att sortera eller kategorisera människor på detta sätt då varje samhälle 

skapar sina svaga grupper. Vi anser oss bli en del av denna process, att stigmatisera barn till 

psyksikt sjuka föräldrar. De samhällsvetenskapliga forskningsetiska grunderna skall enligt 

Grönmo (2006) omfattas av originalitet av studien, ödmjukhet inför en medvetenhet i våra 

begränsningar av kompetens samt hederlighet inför läsarna och för forskningen i övrigt. Vi 

skall göra vårt bästa för att leva upp till dessa normer i vår uppsats.

6.4. Datainsamling

Vi valde att använda oss av en MP3 spelare för inspelning av intervjuerna, detta skedde i alla 

intervjuer förutom en. Den sista socialsekreteraren intervjuade vi per telefon där 

socialsekreteraren hade fått ta del av vinjetterna och följdfrågorna några dagar innan intervjun 

ägde rum. 

En vinjettstudie;

” […] Är korta beskrivningar om händelser eller situationer som det sedan ställs 
frågor kring. Det är en enkel metod för att ta reda på hur personer skulle agera i 
givna situationer [---] ” (Björk & Gustavsson, 2008, sid. 6).

En vinjettstudie ska vara lätt att förstå och följa.  Den ska vara logisk och trovärdig men inte 

så komplex att intervjupersonen tappar tråden (Jergeby, 1999). Tillförlitligheten i uppsatsen är 

beroende av förarbetet med utformningen av vinjetterna och att vinjetterna ska vara 

verklighetstrogna Jergeby (1999). Den kritik som riktats mot vinjettmetoden handlar om 

användandet av fiktiva fallbeskrivningar och att det omöjligtvis skulle gå att få fram svar som 

var giltiga i verkligheten på grund av att intervjupersonerna inte själva upplevt den fiktiva 

vinjetten. För att möta den kritiken hävdar Jegerby (1999) att vinjetterna hjälper 

intervjupersonerna att få en vidare insikt i problematiken. Man kan inte säkert säga att 

intervjupersonerna skulle handla så i verkligheten som de uppger i intervjun med anledning 

av att bedömningssituationen är påhittad. Det är en säkerhet om vinjetterna är detsamma som 
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i verkligheten och skildrar verkligheten på ett realistiskt sätt.  Vi har därför valt att få dem 

granskade av en socialsekreterare med många års erfarenheter inom utredningsarbete med 

barn och familj, detta för att innehållet i berättelserna skall vara så relevanta och trovärdiga 

som möjligt. Vi har sedan via telefon fått både negativ och positiv kritik kring vinjetternas 

utformning och innehåll. Vi gjorde därefter en del ändringar för att berättelserna skulle bli 

mer tydliga och verklighetstrogna.  

När det gäller våra intervjupersoner i uppsatsen har vi på ett tydligt och lättförståeligt sätt i 

förväg förklarat vårt syfte med intervjuerna genom att först ringa upp respektive chef inom 

organisationen och sedan skickat ut en intervjuförfrågan till sexton stycken olika kommuner, 

detta skedde via mail. Intresset att ställa upp på en intervju var inte stort i dessa kommuner 

och det var därför inte lätt att få tag så många intervjupersoner. Orsaken till att många 

kommuner tackade nej var att den ansåg att tiden före jul var olämplig. Det fanns också 

socialsekreterare som dels var överbelastade och kunde därför inte ställa upp på grund av 

tidsbrist före jul och dels var det två kommuner som avböjde på grund av omorganisering 

inom förvaltningen.  Slutligen tackade sex socialsekreterare ja till en intervju, varav en hade 

enbart möjlighet att ställa upp på en telefonintervju. De fem socialsekreterare som vi 

intervjuade på plats informerades om att vi kommer att spela in intervjun och samtliga gav sitt 

samtycke. 

Vi har tagit ställning till vilka variabler som är relevanta i våra vinjetter och vi kommer i vår 

analys att undersöka dessa utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. De variabler som vi 

valt att lyfta fram har varit utmärkande och utlöst olika handlingar och åsikter omkring hur 

socialsekreterarna skulle agera i det särskilda fallet. 

 Dåliga hemförhållanden
 Smuts och hungrig
 Tillbakadragen kontra duktig 
 Deprimerad och nedstämd

Vinjett två; 

 En anonym anmälan
 Föräldern är okontaktbar och frånvarande
 Pojken är rädd för sin förälder
 Frånvarande pappa trots delad vårdnad
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Vinjett tre; 

 Mormor gör en anmälan, hon är väldigt orolig
 Familjen är sedan tidigare aktualiserad hos socialtjänsten.
 Barnen har märken på sina kroppar
 Familjen kommer från Serbien
 Socialsekreterare blir inte insläppt

Vi är medvetna om att det kan finnas fallgropar i tolkningen av svaren eftersom vi i förväg 

inte riktigt vet vad i vinjetten som framkallar ett visst svar. Intervjupersonen kan lägga till och 

dra ifrån tolkningar av berättelsen. För att fånga upp detta så mycket som möjligt och få 

kontroll på frågorna har vi valt att systematiskt variera variabel värdena såsom barnets åldrar, 

familjemedlemmar, kön, etnisk bakgrund samt grad av behov och insatser hos barnen. Vi kan 

därmed i förväg se vad som i vinjetterna som kan påverka intervjupersonen till att ge ett visst 

svar. Efter att vi genomfört vår första intervju valde vi att ändra på några av våra följdfrågor 

och detta då några av följdfrågorna inte var relevanta för våra frågeställningar.

6.5. Dataanalys

Direkt i anknytning efter varje avklarad intervju så skrev vi ordagrant ner intervjuerna. Detta 

för att vi senare i uppsatsen lättare skulle kunna få en överblick över socialsekreterarna svar 

på de olika följdfrågorna. Sista intervju skedde via telefon och socialsekreterarens svar skrevs 

ner direkt. Konsekvensen av att den sista intervjun skedde per telefon och inte spelades in var 

att vi inte kunde skriva ner socialsekreterarens svar ordagrant utan vi fick i stället plocka ut 

det som vi ansåg vara relevant för vår uppsats. Vi fick därför inte ut lika mycket fakta som ur 

de övriga fem intervjuerna. 

7. HUR HANDLINGSUTRYMMET HANTERADES

I följande kapitel redovisar vi vårt resultat och vår analys och kommer att redovisas dem 

utifrån de följdfrågor som vi ställt under våra intervjuer. Intentionen med detta kapitel är 

bland annat att utläsa hur de olika intervjupersonerna uppfattat och resonerat om och kring de 

olika variabler och problem som typfallet i vinjetten innehåller. Fokus har lagts på hur 

intervjupersonerna har uppfattat och resonerat om sitt handlingsutrymme. Kapitlet är upplagt 

så att vi redovisar varje vinjett för sig där vi avslutar varje resultatdel med en analys. Eftersom 

många av våra följdfrågor går in i varandra har vi valt att slå ihop frågorna och redovisar dem 

istället utifrån tre olika teman, vilka är; socialsekreterarnas möjligheter att agera utifrån sitt 
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handlingsutrymme, makt och kontroll inom handlingsutrymmet och hur intervjupersonerna 

skulle agera som en privatperson. Under första temat redovisar vi resultaten från följdfrågorna 

1-6, under andra temat frågorna 7-11 och i sista temat redovisar vi följdfråga nummer 12.

Medelåldern på våra intervjupersoner är 40 år, varav två är äldre och tre är yngre. En av dessa 

personer är en man och en av intervjupersonerna har en utländsk bakgrund. Antalet år som de 

har arbetat som socialsekreterare varierar från 1,5 år till 23 år men tillsammans har de 44,5 års 

erfarenhet av socialt arbete.

7.1. Vinjett 1 En 10-årig flicka

Socialsekreterarens möjligheter att agera utifrån sitt handlingsutrymme

Alla socialsekreterarna var överens om att någon form av utredning kommer att inledas men 

sedan finns det delade åsikter kring hur allvarlig flickans situation är och om det i 

inledningsskedet finns så pass mycket information för att ett LVU omhändertagande skulle 

vara aktuellt. . Många av socialsekreterarna ansåg att det var svårt att så här i förhand svara på 

vilka insatser som skulle kunna vara aktuella. De ansåg att de behövde mer grundläggande 

information för att kunna bedöma detta. Alla intervjupersoner anser sig ha relativt stora 

möjligheter att påverka flickan och familjens situation utifrån sitt handlingsutrymme.

Några av de socialsekreterare som vi intervjuade talade mycket om mammans problem, att 

hennes problem är avgörande för hur de skulle gå vidare med ärendet. Det första alla våra 

intervjupersoner skulle göra är att försöka upprätta någon form av kontakt med mamman, 

antingen genom att tala med henne vid ett planerat hembesök eller bjuda in henne till ett möte 

med socialtjänsten. Någon skulle även bjuda in skolan och flickan till detta möte. Någon 

enstaka tog upp flickans prestation i skolan och att hon kanske egentligen får mer omsorg i 

hemmet än vad som beskrivs i vinjetten. Det kan även vara så att flickans dåliga 

hemförhållande pågått en längre tid då det är svårt att upptäcka dessa barn, barn som är 

duktiga på att dölja sina problem hemma genom att prestera bra i skolan. – Så det tar väldigt 

lång tid som en av socialsekreterarna svarade innan man kan komma in och på något sätt och 

omedelbart omhänderta flickan, för då måste man ha ganska lång erfarenhet eller haft en 

ganska så lång kontakt med mamman för att man ska bedöma nä, nu går det inte längre. Två 

av socialsekreterarna tog upp faktorn att flickan kommit smutsig och hungrig till skolan och 
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att detta skulle behöva undersökas närmare. Enligt flera av socialsekreterarna är det är viktigt 

att inte rusa i väg i ärendet utan först gör man en bedömning av mammans tillstånd och 

flickans hemförhållande och sedan avgör man vilka insatser som är aktuella.

Mamman är antagligen deprimerad och har eventuellt psykiska problem och våra 

intervjupersoner skulle göra en riskbedömning genom att bland annat se hur kontaktbar 

mamman är, vad mamman har för förklaringar till flickans dåliga hemförhållande och om 

mamman eventuellt har några kontakter med psykiatrin. Någon intervjuperson skulle tala med 

flickan och försöka få en bild av hur hon upplever sin situation och sedan ta ställning till om 

flickan kan bo kvar hos sin mamma eller om det finns någon i flickans nätverk som kan vara 

till stöd för familjen. Några av våra intervjupersoner skulle undersöka pappans situation, är 

han möjligtvis också vårdnadshavare, var finns han i nuläget och vilken kontakt har han med 

familjen. 

Mammans samtycke är en viktig faktor gällande socialsekreterarnas handlingsutrymme. Får 

socialsekreterarna mammans samtycke kan de agera utifrån ett bredare område av olika 

insatser vilket inte går om mamman nekar till frivillig hjälp. Då kan det enligt flera av 

intervjupersonerna bli tal om tvångsomhändertagande av flickan. Några av de insatser som 

intervjupersonerna bedömde vara aktuella för familjen var kontaktperson och kontaktfamilj så 

att familjen får avlastning.   Socialsekreterarna skulle även utreda familjens nätverk, utifall det 

finns någon släkting som skulle kunna hjälpa till. Att försöka motivera mamman är 

genomgående i alla våra intervjuer. Några skulle försöka motivera och hjälpa mamman till att 

etablera någon form av kontakt eller frivilligt söka stöd och vård hos exempelvis öppen 

psykiatrin eller hos den vårdcentral som de går till. Mamman kanske skulle gå med på att 

dagligen få hjälp av till exempel socialpedagoger, att man i hemmet talar med mamman om 

hennes föräldrar förmåga, om flickans behov och vilket ansvar hon har som förälder gentemot 

flickan. Om det blir aktuellt med en frivillig insats så kan mamman och dottern få den 

stöttning de behöver och då kan även flickan enligt intervjupersonerna avlastas för de 

problem och det ansvar som hon bär med sig angående sin mamma. Alla våra 

intervjupersoner är helt eniga om att det finns resurser för att kunna hjälpa denna familj. Som 

en socialsekreterare uttrycker sig så finns det stora friheter att sätta in insatser.
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Makt och kontroll inom handlingsutrymmet

Våra intervjupersoner är eniga om att deras myndighetsutövning ger dem en viss makt men är 

enligt en socialsekreterare inte fullkomlig.  Den är begränsad i och med att man som 

socialsekreterare måste arbeta inom organisationens ramar. Men makten är enligt några 

intervjupersoner ständigt närvarande i yrkesrollen som socialsekreterare eftersom de i 

slutändan ändå representerar beslutet. Viktigt är att man är medveten om sin makt och 

hanterar den på ett bra sätt, bland annat genom att man förklarar vilket syfte man har med allt 

man gör och att man gör det på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

En av våra intervjupersoner sa; 

Jag känner att jag kan ju ha mycket makt där, men just i detta läge kanske man 
inte har så mycket kontroll över själva situationen, men man har makten att ta 
kontrollen. Och det känns ju bra för även om jag som socialsekreterare gör en 
bedömning så ska jag ändå gå vidare till min arbetsledning som tar ärendet till 
nämnden, så där blir ju två steg innan jag överhuvudtaget gör något, så min makt 
blir ganska begränsad. I och för sig kan jag påverka mycket men det är ganska 
skönt att inte ha den självbestämmanderätten. 

De flesta intervjupersonerna ansåg att Det fanns otroligt mycket handlingsutrymme i deras 

yrkesroll. Mamman kan, som en av intervjupersonerna uttrycker sig, vara periodare där 

mammans dåliga tillstånd kan vara bra och emellanåt dåligt. I de perioder där mamman mår 

bra kanske hon är en fantastisk förälder till flickan och detta måste man som socialsekreterare

ta hänsyn till. Eventuellt behöver mamman stöd och hjälp från socialtjänsten under de 

perioder då hon inte mår bra. En socialsekreterare tycker att situationen är tydlig, att flickan är 

i behov av någon insats och upplever därför att det finns möjligheter för just denna familj.

Ingen av våra intervjupersoner kände sig maktlösa utifrån denna situation utan ansåg att det 

fanns möjligheter och resurser för att kunna hitta en bra lösning för familjen. En av 

personerna kunde tänka sig att han/hon skulle känna sig en aning maktlös utifall mamman inte 

gav sitt samtycke och att man då inte skulle kunna hjälpa flickan på ett bra sätt. Den här 

intervjupersonen skulle känna en maktlöshet om tvångsinsatser skulle bli nödvändigt i och 

med att denna socialsekreterare kände att han/hon hade misslyckats om man måste hjälpa en 

person emot sin egen vilja.  Eftersom skolan har uppmärksammat flickans dåliga hygien och 

hemförhållande kan man enligt någon intervjuperson eventuellt hämta lite mer information 
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från anmälaren. En socialsekreterare uttrycker att de möjligtvis redan har etablerat en bra 

kontakt med mamman och då kan man arbeta vidare därifrån.

Som socialsekreterare gör man, enligt alla våra intervjupersoner, alltid intrång i en familjs 

privata sfär eller område. Ibland sker även detta emot familjens vilja. Men det finns ofta en 

orsak bakom och det kan vara att om ett barn far illa och det inte finns några andra 

möjligheter men målet är i slutändan att skydda och stötta barnen. Enligt intervjupersonerna 

går man in i en familjs privata sfär och emot föräldrarnas vilja utifall barnens hemförhållande, 

deras situation är så illa och om det finns uppenbara brister. Som en socialsekreterare sa; är 

det så att man måste köra över en förälder så får man lov att göra det så att barnet ska kunna 

utveckla sig på ett gynnsamt sätt.

Hade du valt att hantera situationen på ett annat sätt, om du kopplar bort din 
profession som socialsekreterare?

På denna fråga fick vi lite olika svar. Någon skulle göra en anmälan till socialtjänsten direkt 

medan en annan skulle tänkt att barn i Sverige inte ska ha det så dåligt hemma, att flickan inte 

har någon mat och går runt smutsig, det ska inte kunna ske. En socialsekreterare talade om att 

det ibland kan dröja innan barn till föräldrar med psykisk sjukdom uppmärksammas då de är 

väldigt duktiga barn utåt men mår inte alls bra egentligen. Men som privatperson kan man 

inte göra mer än att anmäla flickans missförhållande till socialtjänsten. En socialsekreterare

hade själv tagit kontakt med mamman försökt uppmärksamma dem på flickans behov. 

Vinjett 1: Analys

Det finns i vår studie delade åsikter bland socialsekreterarna angående mammans tillstånd där 

problematiken handlar om hur psykiskt sjuk eller kontaktbar mamman är. Flertalet av 

socialsekreterarna beskriver att mammans tillstånd kan variera och domineras av bra 

respektive dåliga perioder, vilket kan innebära att flickans behov och insatser kan varieras. 

Alla våra intervjupersoner var eniga om att insatsens utformning sker efter att de bedömt hur 

allvarlig mammans tillstånd är. Andra faktorer som skulle påverka hur socialsekreterarna 

bedömer vilken insats som skulle vara aktuell är hur familjens nätverk ser ut, pappans 

mående, situation och hur villig han är till delaktighet i flickans liv. Utifrån Lipskys teori har 

gräsbyråkraten stora möjligheter inom sitt handlingsutrymme att själv kunna utforma olika 

insatser för exempelvis barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Det vill säga 
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gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är relativt stort bara socialsekreteraren håller sig inom 

myndighetens ramar (Lipsky, 1980). Socialsekreterarna påverkas av sin omgivning där skolan 

i denna vinjett är av stor betydelse. En av intervjupersonerna påtalade att flickans prestationer 

i skolan inte säger någonting om hur flickan egentligen mår inombords. I handlingsutrymmet 

ingår samarbete med andra aktörer där skolans åsikter om flickan kan påverka val av insats till 

flickan. Omgivningens inflytande blir därmed ett faktum (Lipsky, 1980).

Att flickan kommit till skolan smutsig och hungrig var inget som i första hand var avgörande 

för val av insats. Socialsekreterarna valde i stället att i sitt handlingsutrymme försöka etablera 

en kontakt med mamman och fråga henne om det bland annat fanns mat i kylskåpet.

Intervjupersonerna ansåg sig ha stora möjligheter, inom sitt handlingsutrymme, till att kunna 

påverka familjens och flickans situation. Detta då de ansåg sig ha de resurser som familjen 

eventuellt var i behov av. Gräsrotsbyråkraten har enligt Lipsky (1980) både organisations 

relaterade krav som klientrelaterade krav och detta var av stor betydelse för några av 

intervjupersonerna, att få mammans samtycke för att sedan kunna hitta en gemensam lösning 

som passar båda parter på ett bra sätt. Detta ansågs enligt några intervjupersoner vara viktigt 

för vidden av deras handlingsutrymme. Det fanns alltså goda möjligheter för 

gräsrotsbyråkraten att inom sitt handlingsutrymme och inom organisationens fastställda ramar 

kunna påverka familjens hemsituation och intervjupersonerna ansåg sig inte stöta på någon 

motmakt från mamman.

Samtliga socialsekreterare ansåg att det är viktigt att man är medveten om sin makt och 

hanterar den på ett bra sätt gentemot flickan och hennes mamma. Makt- och kontrollspelet 

innebär att man som socialsekreterare kan hamna i problematiska situationer och olika etiska 

dilemman kan därmed uppstå, vilket är en ständig konflikt som gräsbyråkraten dagligen ställs 

inför (Lipsky, 1980). En av socialsekreterarna uttryckte tydligt att man som socialsekreterare 

har makten att ta kontroll över situationen i berättelsen och ett sätt var att få mammans 

samtycke.  Samtliga intervjupersoner ansåg sig göra intrång i familjens privata sfär varav en 

uttryckte att man får lov att köra över en förälder om det är för barnets bästa. 
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7.2. Vinjett 2 En 12-årig pojke

Socialsekreterarens möjligheter att agera utifrån sitt handlingsutrymme

Några av intervjupersonerna förmedlade att det är alltid svårt med anonyma anmälare på 

grund av att blir svårt att återkoppla till själva handlingsutrymmet. En av dessa 

intervjupersoner ifrågasatte hur anonym grannen egentligen var eftersom det ändå kommer att 

bli klart för familjen vem anmälaren är och om det eventuellt kunde ligga någon dold konflikt 

mellan grannen och familjen. Några av socialsekreterarna skulle först ta en kontakt med 

mamman för att göra en bedömning av hennes tillstånd, hur kontaktbar hon är, ta reda på hur 

länge situationen pågått. Någon annan skulle göra en bedömning om det behövs tillkallas 

läkare för inläggning av mamman på LPT. Två av våra intervjupersoner skulle direkt åka ut 

och tala med pojken. Dessa två uttalade sig klart och tydligt om pojkens situation, att pojken 

är rädd och vågar inte gå hem, rädd och de beskrev situationen som allvarlig.  En av dessa 

socialsekreterare sa; vi lyssnar på barnet tills vi vet något annat! Alla intervjupersonerna valde 

att ta en kontakt med pappan eftersom vårdnadshavaren är skyldig att informeras och bli 

delaktig i pojkens situation. Vikten av att få igång pojkens umgänge med pappan så att han 

kunde flytta dit och bo hos honom på längre sikt var enligt några intervjupersoner en möjlig 

lösning. De skulle då få hjälp med att lära känna varandra. Men det fanns delade åsikter kring 

var pojken skulle bo då andra av intervjupersonerna ansåg pojken skulle få bo kvar hos 

kompisens familj med ett samtycke från mamman.

Socialsekreterarnas ansåg att de hade goda möjligheter att påverka situationen, inom 

handlingsutrymmet. En av socialarbetarna ansåg sig ha ett stort handlingsutrymme men kände 

en trygghet och en säkerhet då beslutet formellt ligger på en annan nivå år. I detta ärende 

ansåg socialsekreterarna att det berodde mycket på pappan, att det är han som bestämmer om 

pojken ska få bo kvar i familjen eller inte och att det är många pusselbitar som fattas i 

berättelsen. En av intervjupersonerna tog upp sin chef betydelse parallellt och menade på att 

det finns gränsfall när man behöver diskutera handlingsutrymmet men det inte behövdes i 

denna situation när situationen är så alvarligt som i berättelsen. Alla intervjupersoner hade 

åsikter om hur sjuk mamman egentligen var, två av de tillfrågade undrade om det kunde vara 

droger som låg bakom hennes beteende. Samtliga intervjupersoner ansåg att ett LVU 

omhändertagande skulle kunna övervägas om det inte fanns något nätverk kring pojken.
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Makt och kontroll inom handlingsutrymmet

En av intervjupersonerna svarade att makten i denna situation kändes starkare dels för att 

grannen ringt och gjort en anonym anmälan och dels för att mamman var i behov av 

psykiatrisk vård vilket då är svårt att ha någon kontroll över. En annan svarade – Jag vill inte 

använda ordet makt, jag har däremot familjen under uppsikt och använder mig av kontroll. 

Och den tredje sa - Man kommer aldrig ifrån makten när man ska tala om för föräldrarna att 

de inte är tillräckligt bra. De allra flesta av intervjupersonerna skulle kunna känna sig en aning 

maktlösa i denna situation. Det kan bero på att anmälaren är anonym, att det inte finns 

tillräckligt med underlag för en fortsatt utredning eller om pappans föräldrar förmåga bedöms 

som någorlunda bra men inte tillräckligt dålig för att kunna ta hand om pojken. En av 

socialsekreterarna skulle känna sig maktlös om mamman inte blir tillräckligt bra efter den 

psykiatriska vården som hon/han ansåg vara en svår samarbetspartner. Om mamman inte mår 

tillräckligt bra efter det att han fått psykiatrisk vård kan hon säga att nu vill jag ta hem min 

pojke igen och om domstolen bedömer att ja, det ska hon, då kunde hon/han känna en 

maktlöshet eftersom det inte ingår i hennes/hans handlingsutrymme.

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att de gjorde intrång i familjens privata sfär men 

motiverade det på lite olika sätt.  – Klart jag gör intrång, här är det ju en anonym anmälan och 

man kommer helt oannonserat liksom, lite mer känsligt då! Ja, visst gör man intrång i 

familjen men det är för pojkens skull! En svarade det gör vi alltid, men sen är det ju olika hur 

det uppfattas i familjer, hur motiverade de är att ta emot hjälp! En av intervjupersonerna 

svarade att intrång gör man bara om det inte finns något samtycke men att det alltid finns ett 

visst intrång för pojkens skull! 

Hade du valt att hantera situationen på ett annat sätt, om du kopplar bort din 
profession som socialsekreterare?

Majoriteten av socialsekreterarna hade tagit kontakt med socialtjänsten för att gör en anmälan 

och de ansåg sig därför kunna hjälpa familjen även som privatpersoner. Några hade gjort som 

kompisens föräldrar och tagit emot pojken i sitt eget hem. 
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Vinjett 2: Analys

Att anmälaren valt att vara anonym gör det svårt för socialsekreterarna att kunna återkoppla 

till sitt handlingsutrymme och det kan då bli lite problematiskt enligt några av 

intervjupersonerna. I denna vinjett skulle majoriteten av socialsekreterarna i första hand 

försöka att få kontakt med mamman och försöka att avläsa hur allvarligt hennes tillstånd är 

medan två av dem skulle åka direkt till pojken för att samtala med honom om hans situation. 

Detta då pojken klart uttalat att han blev väckt mitt i natten och är nu rädd och vågar därför 

inte gå hem. Socialsekreterarnas handlingsutrymme är relativt stort vilket även Lipskys 

(1980) teori beskriver. Socialsekreteraren har stora möjligheter att själva påverka och 

bestämma hur han/hon agerar i den akuta fasen, vilket även påverkar vilka insatser som 

eventuellt blir aktuella för pojken. Lipsky (1980) beskriver att socialsekreterarnas har stora 

friheter inom sitt handlingsutrymme men att de även måste förhålla sig till organisationens 

riktlinjer, lagar och förordningar och måste därför agera inom de fastställda ramarna. 

Alla intervjupersoner är eniga om att pappan spelar en stor roll för hur socialsekreterarna 

kommer att gå vidare med utredningen eftersom han även är pojkens vårdnadshavare och då 

krävs samtycke från pappan för att socialsekreterarna ska kunna erbjuda familjen frivilliga 

insatser. Socialsekreterarnas agerande i denna situation blir därmed begränsad efter hur 

pojkens pappa väljer att hantera situationen och använder sin motmakt. Val av insats var svårt 

för våra intervjupersoner att avgöra så här i inledningsskedet men att få igång umgänget 

mellan pojken och hans pappa ansåg några vara viktigt. Några lyfte fram att familjesamtal 

mellan pojken och mamman var betydelsefull och samtliga socialsekreterare tolkade även 

pojkens relation till sin pappa olika och ansåg att den betydde olika mycket i situationen. 

Detta kan enligt Lipsky (1980) bero på gräsrotsbyråkratens makt att förstahandstolka 

situationen som styr process och val av eventuella insatser. De ansåg även att det fanns 

tillräckligt med resurser för att kunna hitta en individuell lösning som skulle passa familjen 

(Lipsky, 1980).

Socialsekreterarna påverkas av sin omgivning och enligt Lipsky (1980) kan 

gräsrotsbyråkraterna hamna i en pressad situation då makt- och kontrollspelet innebär att 

socialsekreteraren ibland hamnar i problematiska situationer där de dels kan känna sig 

pressade att följa sin egen myndighets lagar, riktlinjer och förordningar samtidigt som de vill 

kunna göra allt för att tillgodose sina klienters behov. I denna situation är de allra flesta av 

intervjupersonerna överrens om att det eventuellt kan bli ett LPT omhändertagande av 
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mamman och eftersom situationen kan sluta med ett tvångsomhändertagande så blir 

psykiatrin inkopplad. En av intervjupersonerna uttryckte att det krävs mycket att få igenom ett 

LPT. I detta läge kan det bli svårt för socialsekreteraren att tillgodose klientens behov vilket 

enligt Lipsky (1980) är en av gräsrotsbyråkratens viktigaste uppgift. Två av våra 

intervjupersoner nämnde att det är svårt att samarbete med vuxenpsykiatrin och att de inte 

heller kan påverka domstolarnas beslut vilka de inte kunde kontrollera och på så vis upplevde 

sig maktlösa inför.

Enligt Lipsky (1980) pågår det ett maktspel inom den egna myndighetens väggar som mellan 

olika aktörer, organisationer och myndigheter. Gräsbyråkraten befinner sig lägst i hierarkin 

men i detta fall anser en socialsekreterare att ärendet inte behövs diskuteras med närmaste 

chef då det är självklart att pojken är i behov av hjälp. Socialsekreteraren använder sig därför 

av sin egen frihet att själv utforma insatser utifrån sitt handlingsutrymme och för pojkens 

bästa (Lipsky 1980). Intervjupersonerna fann inga begränsningar i det akuta skedet men det 

kan senare ske utifall mamman skulle bli bättre men inte helt bra och domstolen då skulle 

bedöma att pojken kan bo hemma. I detta läge kan man då se att gräsrotsbyråkraten hamnar 

längst ner i en hierarki där de måste arbeta inom de ramar som fastställs (Lipsky, 1980). 

Socialsekreterarnas makt och kontroll, i denna situation, kändes enligt några av 

intervjupersonerna som väldigt stark, dels för att anmälaren är anonym vilket gör att 

socialtjänsten dyker upp oannonserad hos familjen och gör intrång i familjens privata sfär. 

Och dels för att de eventuellt kommer att behöva berätta för föräldrarna att de kanske inte är 

riktigt bra i sina föräldrar roller. Konflikten mellan att vara en representant för sin myndighet 

samtidigt som socialsekreterarna är människor kan göra att de i sin profession i vissa 

situationer kan känna sig lite maktlösa och det är den dubbelhet som Lipsky (1980) beskriver 

att en gräsbyråkrat har. 

7.3. Vinjett 3 Två syskon – 2 år och 4 år

Socialsekreterarens möjligheter att agera utifrån sitt handlingsutrymme

De allra flesta av våra intervjupersoner skulle prova att knacka på ett antal gånger och skulle 

familjen då fortfarande inte öppna dörren så skulle de återkomma nästa dag för ett nytt försök. 

Någon skulle även prova att ringa till familjen för att på så sätt etablera en kontakt. De flesta 

av socialsekreterarna diskuterar olika möjligheter för att kunna etablera en kontakt med 
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familjen och de allra flesta är eniga om att ett bra sätt är att använda sig mormor för att få 

träffa barnen och för att kunna inhämta ytterligare information. En av de sex intervjupersoner 

tog upp scenariot om att mormors uppgifter kanske inte är sanna och att man behöver se över 

den information som man fått till sin kännedom. Anledningen kan vara att det finns någon 

form av konflikt i familjen. En annan svarade att mormors anmälan kan vara någon form av

säkerhet och att det är bekymmersamt när en mormor ringer hit, då brukar det vara ett skäl till 

att agera. Några av intervjupersonerna tar upp faktorn att föräldrarna sedan tidigare är 

psykiatripatienter och att man där eventuellt kan kontakta ansvarig läkare för ytterligare 

upplysningar kring familjen. Två av socialsekreterarna väljer att direkt göra en polisanmälan 

angående misshandel och aga av barnen. Tre av våra intervjupersoner skulle diskutera ärendet 

med sin närmaste chef för att se hur de ska kunna gå vidare medan en fjärde skulle ta med sig 

sin närmaste chef redan första gången som socialsekreteraren åker ut till familjen.

Det är enligt de flesta av socialsekreterarna viktigt att så fort som möjligt göra en 

riskbedömning, där man behöver ta reda på vilket skyddsbehov barnen har. En av 

socialsekreterarna ansåg att det var väldigt viktigt att utreda märkena på barnens kroppar. Mer 

information behövdes då från mormor kring vad det var för märken, när såg hon märkena och 

hur ofta är mormor hos barnen. Situationen anses vara allvarlig och kan enligt några 

intervjupersoner sluta i ett LVU omhändertagande av barnen. Så här små barn är mer utsatta 

än andra och det är enligt en socialsekreterare en anledning till att vara bekymrad över 

situationen. Att använda sig av tolk på grund av familjens språksvårigheter skulle alla våra 

intervjupersoner göra och någon talar även om att man eventuellt behöver diskutera hur man 

ser på barnuppfostran i Sverige. Detta då familjen kommer från en annan kultur och har 

kanske ett annat synsätt på barnuppfostran. Att använda tolk är mer rättssäkert för familjen. I 

det akuta skedet ansåg socialsekreterarna att det kunde vara svårt att effektivt och snabbt få 

tag i en tolk. Någon av intervjupersonerna skulle försöka motivera familjen till frivilliga 

insatser medans några andra anser att ett omedelbart LVU omhändertagande av barnen är 

aktuellt. Avgörande för socialsekreterarna är om de lyckas att etablera en kontakt med 

familjen och om de ger sitt samtycke till frivilliga insatser. En av socialsekreterarna sa att man 

inte kan tillämpa LVU om exempelvis mamman säger och ger förslag på hur hon kan skydda 

barnen fastän de bor kvar hemma. Hon kanske sköter duschningen av barnen i fortsättningen. 

Det är lite tveksamt om intervjupersonerna skulle tala med barnen, vilket man alltid ska göra, 

men eftersom de är så små kan det vara svårt i och med att de har ett annat språk och en annan 

tidsuppfattning än ett äldre barn. En socialsekreterare skulle låta barnen leka med så kallade 



37

tejpingdockor och de genom dockorna kan visa vad pappan eventuellt utsatt dem för. Går 

familjen med på frivilliga insatser kan de enligt några socialsekreterare bli tal om till exempel 

socialpedagoger som kan komma och hjälpa och stötta familjen i deras vardag och med saker 

som exempelvis barnuppfostran och barnens utveckling. Kontaktfamilj kan också vara en 

aktuell insats där barnen emellanåt kan få ta del av en mer stabilare hemmiljö medans 

föräldrarna får den stöd och hjälp som de kanske är i behov av. Samtliga intervjupersoner 

svarade att det fanns resurser på det övergripande planet. Två socialsekreterare svarade att det 

kunde vara svårt att få tag på en tolk. En socialsekreterare svarade att var brist på familjehem 

och jourhem.

Makt och kontroll inom handlingsutrymmet

Många av intervjupersonerna ansåg att de hade väldigt stor makt och att de aldrig kommer 

ifrån den oavsett vilken familj de arbetar med. Alla intervjupersoner tog upp att det berodde 

på om man får respons från mamman eller pappan utifall barnen kommer bli omhändertagna 

eller inte.  En socialsekreterare nämnde maktaspekten väldigt tydligt och uttryckte sig så här: 

dundra in en familj och kräva att få prata med barnen medan en annan betonade att kontrollen 

berodde på om föräldrarna var samarbetsvillig eller inte. Ingen av socialsekreterarna kände sig 

maktlösa i det akuta skedet, men eventuellt längre fram i utredningen som när föräldrarna mår 

lite bättre men är ändå inte riktigt bra och avböjer hjälp från socialtjänsten. Samtliga 

socialsekreterare ansåg att de gjorde ett intrång i familjens självbestämmande och privata sfär 

men motiverade orsakerna olika. Någon nämnde att här kanske man gjorde det mer eftersom 

familjen kommer från ett annat land. En annan intervjuperson sa att här gjorde man verkligen 

intrång eftersom man behövde ta reda på väldigt mycket information utan att familjen är med 

eller är aktiva själva. Jätteintrång. En tog upp att det rörde sig om ett stort intrång därför att de 

var tvungna att ta barnen till läkare för en läkarundersökning för att se om det förkommit 

våld.

Språket ansågs enligt någon intervjuperson som ett eventuellt hinder och en av 

socialsekreterarna nämnde att det eventuellt fanns begränsningar gällande kulturella 

uppfostringssätt. Det är då viktigt att förklara för föräldrarna att det inte är okej att slå sina 

barn i Sverige. Ett annat hinder kunde enligt någon intervjuperson vara att socialtjänsten varit 

i kontakt med familjen tidigare och då bedömt att de inte varit i behov av några insatser. En 

annan socialsekreterare svarade att man tittade på vad de hade varit aktualiserade för tidigare 
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och såg det mer som en möjlighet att agera utifrån de uppgifterna. Det kan då enligt 

honom/henne varit en utredning som avslutats med stor oro men att det inte funnits skäl att gå 

in med ett LVU tidigare.  Samma socialsekreterare tyckte att det var väldigt viktigt att utreda 

vad det var för märken mormor hade sett på barnens kroppar.

Hade du valt att hantera situationen på ett annat sätt, om du kopplar bort din 
profession som socialsekreterare?

Tre av socialsekreterarna hade gjort en anmälan till socialtjänsten. En intervjuperson svarade 

– som privatperson hade jag tänkt, inte bra. En annan svarade – Vem som helst hade väl tänkt 

att det här är barn som behöver hjälp, sedan beror det på vilken roll man har, och agerar 

utifrån det. 

Vinjett 3: Analys

Samtliga socialsekreterare ansåg att det problematiska i situationen, i det akuta skedet, var att 

föräldrarna inte släppte in dem och familjens motmakt blev därmed tydlig. Utifrån denna 

situation kände de sig då ganska maktlösa och blev i och med detta mer beroende av sin 

omgivning, exempelvis mormor, polisen och andra myndigheter. Alla intervjupersoner ansåg 

att de var beroende av barnens mormor, i sitt handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraten är enligt 

Lipsky (1980) är beroende av utomstående vilket påverkar och begränsar deras 

handlingsutrymme. 

De hierarkier som finns inom myndighetens väggar blir mer tydlig i akuta situationer (Lipsky, 

1980) vilket även speglas i våra intervjuer då majoriteten av våra intervjupersoner skulle 

diskutera ärendet med sin chef om hur de ska gå vidare med ärendet. En av socialsekreterarna 

skulle ta med sig sin närmaste chef redan när han/hon åkte ut till familjen detta i och med att 

detta är fastställt organisationens riktlinjer. Två av socialsekreterarna skulle gjort en 

polisanmälan på pappan då ärendet handlar om misshandel och aga av små barn. Lipsky 

(1980) betonar att gräsrotsbyråkraten inte ska avlägsna sig från uppdragsgivarens intentioner 

och att kontrollen av socialsekreterarna kan bli en nyckelfråga.  Alla intervjupersoner är eniga 

om att en riskbedömning behöver göras där det då ska fastställa vilket skyddsbehov barnen 

behöver. Det är en allvarlig situation som kan sluta med ett omhändertagande av barnen men 

enligt de flesta av intervjupersonerna så skulle det kunna gå att hitta andra lösningar, som då 

sker på frivillig väg, vilket är det bästa för klienten. Att utreda barnens märken på sina 
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kroppar var väldigt viktigt men samtidigt kan de bli ett stort ingrepp i barnens privata sfär när 

läkaren ska undersöka dem. En av socialsekreterarna talade om att det eventuellt kunde vara 

ett misslyckande från socialtjänstens sida i och med att familjen varit aktualiserade tidigare 

men då var inga insatser aktuella. En annan av socialsekreterarna såg den tidigare 

aktualiseringen som en möjlighet att kunna inhämta uppgifter om familjen ifrån.

Tolk skulle användas, dels då det är rättssäkert för familjen och för att det finns svenska 

språksvårigheter. Lipskys (1980) resonemang om att socialsekreterarna ska agera utifrån 

klientens behov samtidigt som de ska följa de lagar, riktlinjer och förordningar som finns kan 

urskiljas i socialsekreterarnas svar. I denna situation skulle intervjupersonerna titta på barnens 

bästa och utifrån sitt handlingsutrymme göra allt de kan för att fastställa barnens säkerhet, och 

detta då utifrån olika lösningar. Maktaspekten blir starkare i och med att man som myndighet 

kommer till en familj som har svenska språksvårigheter och som kanske inte vet alla de lagar, 

riktlinjer och förordningar som finns. 

I detta fall, där det är så små barn inblandade blir situationen mer allvarligare i och med att 

små barn är mer utsatta än andra människor och att det i anmälan framkommer att barnen har 

märken på sina kroppar. På det övergripande planet finns det resurser att ta från men en tolk 

var enligt socialsekreterarna inte alltid lätt att få tag på, just i det akuta skedet. Detta är en 

begränsning i socialsekreterarnas handlingsutrymme. Arbetet ska utföras snabbt och effektivt 

av gräsrotsbyråkraterna och kännetecknas enligt Lipsky (1980) av att socialsekreterarna ofta 

inte anpassar sitt arbete utifrån klientens bästa utan baserar mer sitt arbete efter myndighetens 

ekonomi och arbetsbörda.

8. DISKUSSION

Syftet med vår studie är att få kunskap och en ökad förståelse för hur socialsekreteraren 

hanterar sitt handlingsutrymme när det gäller insatser för barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom. I slutdiskussionen som här följer besvaras följande frågeställningar på ett 

sammanfattande sätt.

 Hur använder socialsekreteraren sitt handlingsutrymme när han/hon beslutar att en 
insats behövs för barn vars föräldrar har psykisk sjukdom?

 Vilka hinder och begränsningar upplever socialsekreteraren att det finns i hans/hennes 
handlingsutrymme? 



40

Resultatet av vår studie visar på socialsekreterarnas svårigheter i handlingsutrymmet med 

barn till föräldrar med psykisk sjukdom, att definiera psykisk sjukdom, föräldrarnas 

omsorgsförmåga och bedöma de risker som det eventuellt innebär för barn som växer upp 

under dessa problematiska förutsättningar. Av vår litteraturgenomgång (kapitel, 5.1) framgår

att innebörden av psykisk sjukdom eller störning används med enhetlig klassifikation enligt 

ICD-10. Vi valde att definiera psykisk sjukdom enligt Skerfving (2005) som allvarliga 

psykiska sjukdomar, det vill säga psykotiska och affektiva sjukdomar. Samtliga 

intervjupersoner uttalade i vinjetterna att föräldrarna antagligen var deprimerade och 

eventuellt hade psykiska problem. Hur socialsekreteraren använder sitt handlingsutrymme när 

han/hon beslutar att en insats behövs är att de i första hand göra en riskbedömning av 

föräldern/föräldraförmågan och bedömer hur kontaktbar föräldern är.  Sundell et al. (2008) 

påvisar en oenighet i bedömningarna mellan olika socialsekreterare, vilket vi kan se som en 

röd tråd genom hela vår analys. Våra analyser visar även på hur socialsekreterarna söker 

förklaringar på dåliga hemförhållanden i familjerna och om det finns tidigare kontakter med 

vuxenpsykiatrin. Vi tolkar resultatet utifrån Lipsky (1980) som beskriver att 

socialsekreterarna är beroende av sin omgivning, som i vår studie bland annat är 

vuxenpsykiatrin. Socialsekreterarna är i handlingsutrymmet beroende av vuxenpsykiatrin för 

bedömning av förälderns psykiska sjukdom och föräldraförmåga för att kunna hjälpa barnet 

utifrån socialtjänstens insatser. Flertalet av intervjupersonerna pekade på brister i samarbetet 

med vuxenpsykiatrin vilket begränsade dem i sitt handlingsutrymme. Resultatet i studien visar 

även på upplevelser av maktlöshet inför yrkesrollen gällande detta samarbete med 

vuxenpsykiatrin.

Barn till föräldrar med psykisk sjukdoms upplevelser är känslor av skuld, skam, ensamhet och 

att inte vara ett barn som andra. Dessa upplevelser kan enligt Skerfving (2005) på sikt hindra 

dem att utveckla nära relationer till andra människor. Vidare beskriver Skerfving (2005) 

forskning som påvisar föräldrar med psykisk sjukdoms förödande inverkan på barnets 

beteende, känslomässiga utveckling samt kognitiva utveckling. Socialtjänstens användning av 

BBIC metoden inför bedömningar och beslut tog endast en av våra intervjupersoner upp. Att 

barns grundläggande behov är tillfredsställda är en viktig del i BBIC. Om det beror på att 

socialsekreterarna använder metoden automatiskt utan att tänka på det eller om de rent av 

saknar de kunskaper och kompetens som krävs i utredningen och handlingsutrymmet till barn 

till föräldrar med psykisk sjukdom är svårt att svara på. Socialsekreterarna var mer inne på att 

utreda föräldrarna och deras föräldraförmåga än att lyfta barnperspektivet. BBIC metoden 
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utgår även från att se föräldraförmågan vilket vi också anser är en viktig del i utredningen, 

men det är av stor vikt att lyfta fram socialsekreterarna första kontakt och att samtal förs med 

barnen. Utifrån FN:s barnkonvention är det viktigt att försöka sätta sig in i barnets situation 

och se saker ur ett barns perspektiv (Socialstyrelsen, 2006). Barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom är många gånger lojala och vill hålla sina föräldrars psykiska sjukdom dold 

(Skerfving 2005). Vi tolkar att barnens lojalitet gentemot sina föräldrar kan medföra

svårigheter kring socialsekreterarnas samtal med barnen vilket också ökar vår förståelse inför 

de svar vi fick på våra vinjetters följdfrågor. I vinjett tre framkommer att någon av 

socialsekreterarna ansåg att det inte var läge att prata med barnen när man som 

socialsekreterare kommer in i en familj där pappan har en psykisk sjukdom, inte i det akuta 

läget i alla fall. Vi drar slutsatsen och har sett tecken på att socialsekreterarna har lättare för 

att utreda föräldraförmågan än att samtala och bedöma hur barnen mår, upplever och ser på 

situationen. För att förstå sin roll som socialsekreterare är det viktigt att kunna sätta sig in i 

det sammanhang som klienterna ingår och att ha kunskap om klienternas handlingsstrategier i 

form av motmakt, detta för att kunna vidga handlingsutrymmet (Ahrne et al, 2003)

Hur kan en socialsekreterare bedöma när ett barn till en förälder med psykisk sjukdom far så 

illa i sin hemmiljö att någon form av insats blir aktuell? Något enhetligt svar på denna fråga 

fick vi aldrig och vi tolkar att det kan bero på vårt val av metod och följdfrågor. Förmodligen 

var följdfrågorna inte relevanta för att få ett svar på var i socialsekreterarnas 

handlingsutrymme som gränsdragningen går. Vi skulle i våra följdfrågor lagt större fokus 

kring socialsekreterarnas handlingsutrymme och frågat mer kring den gränsöverbryggande 

roll som socialsekreterarna enligt Lipsky (1980) har. Vi ställer oss frågande till om det 

överhuvudtaget utifrån en vinjettstudie som metod, med korta berättelser, går att få ett svar på 

detta etiska dilemma. Under intervjutillfällena väcktes det ständigt nya frågor hos 

socialsekreterarna angående barnet och föräldern med psykisk sjukdom. En helhetsbild av 

situationen och förälderns mående var avgörande för hur en socialsekreterare kan bedöma när

ett barn far så illa att någon form av insats sätts in (Grönwall et al, 2004). En sådan 

helhetsbild gick inte att få i vår studie. Vi blev tveksamma till om det går att få en helhetsbild, 

att kunna avgöra hur illa barnets situation är enbart genom forskning och utan att ha sett och 

träffat barnet i det verkliga livet.

Enligt Lipsky (1980) har socialsekreteraren stora möjligheter att själva bestämma och utforma 

olika insatser, det vill säga gräsbyråkratens handlingsutrymme är relativt stort, bara 
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socialsekreterarna håller sig inom myndighetens ramar. Resultatet i vår studie visar på att 

socialsekreterarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme och resurser till insatser för 

barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Socialsekreterarna har i sitt handlingsutrymme i 

enlighet med gällande lagstiftning ansvar för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Det 

finns olika möjligheter till insatser till dessa barn, både på frivillig väg, SoL, och med hjälp av 

tvångsåtgärder genom LVU Samtycke från barnets vårdnadshavare var något som det 

diskuterades mycket kring vid intervjutillfällena och som enligt socialsekreterarna var det 

denna motmakt som mest skulle kunna begränsa och hindra deras handlingsutrymme. Om

barnets situation är akut, om ett LVU av barnet skulle bli aktuell då sågs inte samtycket längre 

som ett hinder. 

Alla våra intervjupersoner var eniga om att man inom sin profession alltid gör intrång i en 

familjs privata sfär och att detta är nödvändigt om det är för att kunna garantera ett barns 

säkerhet. Socialsekreterarnas rätt att intervenera i en familjs privata sfär är enligt våra 

intervjupersoner stor i de situationer då det handlar om barnets säkerhet. Enligt Lipsky (1980) 

pågår det ett maktspel inom den egna myndighetens väggar som mellan olika aktörer, 

organisationer och myndigheter. Gräsbyråkraten befinner sig lägst i hierarkin, men är de som 

har tillgång att få förstahandsuppgifter om klienterna. 

Vi har valt att lyfta fram vinjett två där det framkom tydligt att en socialsekreterare inte skulle 

diskutera ärendet med sin chef, detta då socialsekreteraren ansåg att det var självklart att den 

12-åriga pojken var i behov av hjälp. Socialsekreteraren använder sig därför av sin egen frihet 

att själv utforma insatser utifrån sitt handlingsutrymme och för pojkens bästa (Lipsky 1980). 

Intervjupersonen fann inga begränsningar i sitt handlingsutrymme gällande pojken i det akuta 

skedet. Men om socialsekreterarna gjort en bedömning om insats enligt LVU och pojken hade 

blivit placerad och att det senare skulle visa sig att mamman med psykisk sjukdom skulle bli 

bättre, men inte helt bra och domstolen då skulle bedöma att pojken skulle bo hemma. I detta 

läge kan man då se att gräsrotsbyråkraten hamnar längst ner i en hierarki där de måste arbeta 

inom de ramar som fastställs (Lipsky, 1980). Socialsekreterarnas makt och kontroll var enligt 

intervjupersonerna väldigt stark i alla vinjetter. I vinjett tre var makten starkare i och med att 

anmälaren var anonym vilket enligt en intervjuperson gjorde att socialtjänsten dyker upp 

oannonserad hos familjen och samtidigt gör intrång i familjens privata sfär. Konflikten mellan 

att vara en representant för sin myndighet samtidigt som socialsekreterarna är människor kan 

göra att de i sin profession i vissa situationer kan känna sig maktlösa och det är den dubbelhet 
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som Lipsky (1980) beskriver att en gräsbyråkrat har. Det sociala arbetet påverkas av 

massmedia och allmänhetens uppfattningar i högsta grad och beskrivs som extremt 

trendkänsligt. Att vara barn till en förälder med psykisk sjukdom innebär att vara beroende av 

en socialsekreterare i en ojämlik makt relation. Vi vill i vår studie framhålla betydelsen för 

socialsekreterarna att klargöra och diskutera de värderingar som ligger bakom de egna och 

mänskliga ställningstagandena eftersom dessa har betydelse för hur de handlar gentemot barn 

till föräldrar med psykisk sjukdom 

Vi har i vår studie fått större kunskap och förståelse för hur socialsekreterarna hanterar sitt 

handlingsutrymme. Varpå vi anser att socialtjänsten bör utveckla sin kompetens vad gäller att 

uppmärksamma och vara aktiva i samtal med barn till föräldrar med psykisk sjukdom. En 

annan viktig del att belysa är att stärka samarbetet med omgivningen till exempel mellan 

vuxenpsykiatrin och socialtjänsten och detta för att socialsekreterarna ska kunna vidga sitt 

handlingsutrymme. Vi har i vår studie kommit fram till att det behövs mer kunskap om vilka 

problem och fallgropar det finns i socialsekreterarnas handlingsutrymme.  Samtidigt som vi 

anser att samhället ska satsa och öka sina krav på hur en barnavårdsutredning hanteras.  Målet 

enligt SoL och BBIC och som socialsekreterarna ska arbeta efter är att prioritera frivilliga 

insatser och samhället har ett stort ansvar för att förhindra att barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom far illa.
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10.BILAGOR   

10.1. Förfrågan till socialsekreterare

Hej!

Vi är två studenter som läser på socionomprogrammet på Växjö universitet och vi är nu inne 
på vår 6:e termin som innefattar att skriva en c-uppsats. Vår c-uppsats handlar om barn till 
föräldrar med psykiska problem och vi kommer att se på ämnet utifrån ett 
socialarbetarperspektiv.  Vi tänker att det finns stora och svåra bedömningar, så kallade 
gränsdragningar som socialsekreteraren ställs inför dagligen. Vi frågar oss i uppsatsen hur 
socialsekreteraren kan bedöma när ett barn till en förälder med psykiska problem far så illa i 
sin hemmiljö att någon form av insats måste sättas in?

Vi kommer i vår uppsats utgå från att barn till människor med psykiska problem står i relation 
och beroendeställning till socialsekreteraren och socialförvaltningens organisation. 
Socialförvaltningen är en myndighet med en makt och kontrollaspekt och är många gånger 
avgörande för hur dessa barns fortsatta liv och utveckling kommer att bli. Vi kommer att 
utifrån detta använda oss av statsvetaren Michael Lipskys gräsrotsbyråkratiska teoretiska 
ansats.  

Syftet med denna uppsats är att förstå hur socialsekreteraren hanterar handlingsutrymmet när 
det gäller socialtjänstens insatser till barn vars föräldrar har psykiska problem. Detta 
handlingsutrymme innefattas bland annat av socialsekreterarens egen tolkning av lagar, 
förordningar och riktlinjer samt egna bedömningar och hur insatsen sedan kommer att 
utformas. Socialsekreteraren har även möjlighet att inom detta handlingsutrymme ta egna 
initiativ till samt ifrågasätta och förändra klientens behov.

Vid intervjutillfällena kommer vi att använda oss av en vinjettstudie som består av tre korta 
beskrivningar om händelser eller situationer som vi sedan kommer att ställa frågor 
runtomkring. Intervjuerna kommer att vara i cirka 45 minuter och vi tänker använda oss av en 
bandspelare under intervjun. Innan intervjuerna påbörjas kommer vi på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt förklara vårt syfte med intervjuerna. Vi kommer bland annat berätta att inga 
identiteter kommer att urskiljas och att man som informant har rätt att avbryta sin medverkan 
när man vill.

Vi tänker intervjua 6-8 socialsekreterare och vore mycket tacksamma om vi kunde få komma 
till någon eller några av er socialsekreterare i Ljungby kommun. Har ni några ytterligare 
frågor eller funderingar får ni väldigt gärna höra av er. 

Med vänliga hälsningar 

Annika Lennartsson ElizabethTodorovac
Hem: 035-21 23 63 Hem: 035-385 55
Mobil: 076-363 57 56 Mobil: 0739-13 11 42
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10.2. Vinjetter

Tack för att du valt att ställa upp på vår intervju!

Intervjun kommer att gå till så här; Du kommer att få läsa tre olika berättelser, så kallade 

vinjetter och kommer efter varje berättelse att få svara på ett antal följdfrågor. 

Under intervjuns gång har du rätt att när som helst välja att avbryta din medverkan. Det finns 

möjlighet till feedback direkt efter intervjun om det är något som du reagerar på eller undrar 

över och om du skulle anse att vinjetterna inte är verklighetstrogna. Vi vill även informera om 

att intervjun kommer att spelas in och att materialet sedan kommer att vara konfidentiellt, då 

vi varken kommer att skriva ut namn eller vilken kommun intervjun gjorts i. Inspelningen 

kommer att förstöras efter att vårt arbete med uppsatsen är slutfört.  När vår uppsats är klar 

finns det givetvis möjlighet för dig som är intresserad att få den skickad per mail.

Handlingsutrymme

När vi talar om handlingsutrymme så finns det stora och svåra bedömningar, så kallade 

gränsdragningar, som socialsekreterarna ställs inför dagligen och det som i socialt arbete 

kallas etiska dilemman.  Vi frågar oss i denna studie hur socialsekreteraren kan bedöma när 

ett barn till en förälder med psykisk sjukdom far så illa i sin hemmiljö att någon form av 

insats måste sättas in. Det finns ett spänningsfält som handlar om socialsekreterarens kontroll 

och maktaspekt gentemot barnet i förhållande till familjens självbestämmande och privata 

sfär.

Handlingsutrymme innefattar socialsekreterarens egen tolkning av lagar, förordningar och 

riktlinjer samt egna bedömningar och hur insatsen sedan kommer att utformas.
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Socialtjänsten har fått in en anmälan gällande en 10-årig flickas dåliga 
hemförhållanden. Skolan har i samråd med skolsköterskan valt att gör en anmälan 
då flickan under en lång period kommit smutsig och hungrig till skolan. 
Skolsköterskan har talat med flickan och fått vetskap om att hennes mamma 
eventuellt har psykiska problem. Flickan har i förtroende med skolsköterskan 
berättat att hennes mamma ligger och sover på dagarna och är uppe på nätterna. 
Flickan tar ansvar för både sin mamma och hemmet. I skolan är flickan 
tillbakadragen fast duktig och presterar väldigt bra på sina prov. Socialsekreterarna
gör ett hembesök hos familjen där de möts av att flickan öppnar dörren och att 
flickans mamma ligger på soffan i ett nedstämt tillstånd. Socialsekreterarna gör 
bedömningen att mamman antagligen är deprimerad. De ser även att lägenheten är i 
en enda röra och kylskåpet är helt tomt.  Det har framkommit i anmälan att flickans 
pappa är frånvarande och har allvarliga missbruksproblem.

En kvinna ringer till socialtjänsten och gör en anmälan. Det framkommer i anmälan 
att det är en mormor är väldigt orolig över hur hennes barnbarn har det. 
Mormodern är orolig då hon märkt att barnen absolut inte vill bada när hon sitter 
barnvakt. Efter samtal med barnen fick mormodern reda på att pappan brukar 
duscha dem med varmt vatten om de inte är snälla och gör som han vill. Barnen, 
som är 2 och 4 år gamla har märken på sina kroppar. Familjen är sedan tidigare 
aktualiserad hos socialtjänsten. Socialtjänsten har då gjort bedömningen att 
familjen inte varit i behov av några insatser tills vidare.  Båda barnens föräldrar är 
sedan många år tillbaka psykiatripatienter men har gett ett positivt intryck utåt. 
Familjen kommer ursprungligen från Serbien och har svenska språksvårigheter. 
Socialsekreterarna gör ett hembesök men familjen vägrar öppna dörren. 

En granne har kontaktat socialtjänsten för att göra en anonym anmälan gällande en 
pojke på 12 år vars mamma eventuellt har psykiska problem. Efter att grannen varit 
i kontakt med kvinnan som pratat osammanhängande på ett frånvarande och 
okontaktbart sätt förstod han att hon och sonen var i behov av hjälp. I anmälan 
framkommer det att grannen har talat med sonen och fått vetskap om att pojken 
nattetid väckts av sin mamma och sagt att hon tror att någon skall komma och 
mörda honom. Pojken berättar att han känner sig rädd och vågar inte komma hem 
igen. Pojken vistas för tillfället hemma hos en kompis familj. Föräldrarna är skilda 
sedan många år tillbaks men har delad vårdnad. Pappan bor i en annan stad och har 
inte haft kontakt med pojken sedan han var 5 år gammal. 
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Följdfrågor

1. Hur agerar du, som socialsekreterare utifrån berättelsen?
2. Hur upplever du dina möjligheter att agera?
3. Vilka problem och svårigheter stöter du på utifrån berättelsen?
4. Vilka insatser kan bli aktuella?
5. Hur skulle du motivera ditt val av insatser, kopplat till lagar, förordningar och 

kommunala riktlinjer?
6. Finns det tillräckligt med resurser?

7. Hur upplever du dina möjligheter att påverka ovanstående situation?
8. Anser du att du i din profession som socialsekreterare gör intrång i familjens 

självbestämmande och privata sfär? I så fall på vilket sätt, motivera?
9. På vilket sätt känner du makt/kontroll utifrån berättelsen? I så fall på vilket sätt?
10. Känner du dig maktlös? 
11. Finns det några andra möjligheter, hinder och begränsningar i berättelsen?

12. Hade du valt att hantera situationen på ett annat sätt, om du kopplar bort din 
profession som socialsekreterare?


