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Socialtjänsten är den samhällsinstans som bär det yttersta ansvaret för att göra något som 
tillgodoser barnets behov av skydd och familjens behov av stöd. Forskning påvisar att det 
finns dilemman i bedömningen av vad som kan räknas som barns godtagbara eller 
oacceptabla hemförhållanden. Det råder till viss del oenighet mellan socialsekreterarna var 
gränsen för acceptabel föräldraomsorg ligger, då bedömningen ofta utgörs av egna personliga 
och professionella erfarenheter. Detta kan utgöra en risk att barnets utveckling och hälsa tar 
skada då bedömningen till viss del beror på vilken socialsekreterare som gör utredningen. 

Mot bakgrund av ovanstående problemområde synes det angeläget att uppmärksamma 
socialsekreterarens tankar kring sin bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap och var 
gränsen går för acceptabla föräldrabeteenden. För att skapa en djupare förståelse för hur 
socialsekreteraren tolkar och resonerar kring ett tillräckligt bra föräldraskap har en kvalitativ 
ansats med halvstrukturerade intervjuer använts. Studiens teoretiska referensram utgår från 
Objektsrelationsteorin, Donald W Winnicotts begrepp Tillräckligt bra, Kari Killéns 
definitioner av föräldraförmågor samt begreppet Fronesis. Datamaterialet har kodats, 
kategoriserats, tematiserats och analyserats utifrån ovan nämnda teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning inom området. 
 
Studiens resultat visar att socialsekreterarnas tankar om ett tillräckligt bra föräldraskap delvis 
går i linje med tidigare forskning. Då de anser att bedömningen är komplex och grundar sig 
både i kunskap, personliga referensramar samt regelverkets ramar. Viktiga aspekter i 
bedömningen anser socialsekreterarna vara föräldrars förmåga till att upprätthålla kontinuitet 
och stabilitet över tid, samt att vara känslomässigt tillgänglig för sitt barn. Andra viktiga 
aspekter är föräldrars förmåga att sätta barnets behov främst och att inse sina begränsningar. 
Förmågan att ha insikt genomsyras i alla aspekter av föräldraskapet.  
 
Nyckelord: Tillräckligt bra föräldraskap, good enough, föräldraskap, föräldraförmåga 
socialsekreterare, objektrelationsteorin, socialpedagogik. 



	  
	  

Abstract 

Titel: Det är inte alltid att magkänslan och regelverket hänger samman- En kvalitativ studie 
om socialsekreterarens bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap.	  

English title: It is not always gut-feelings and regulations link together. A qualitative study 
about the social worker's assessment of adequately good parenthood. 

Pages: 49	  

Authors: Helena Holm Emriksson & Charlotta Tausson	  

Supervisor: Björn Harström 	  

Examiner: Lars A Svensson	  
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Social Services is the section of society that has main responsibility for making sure children's 
needs of protection and the family's need of support are seen and met. Research shows that 
there is a dilemma in the assessment of what can be counted as children's acceptable or 
unacceptable home situation, but also to some extent there is disagreement between social 
workers about where boundaries for what acceptable parenting is lie. This may constitute a 
risk detrimental to the child's development and health partly due to which social worker 
carries out the investigation. 	  

In view of the problem area illustrated above, it is important to draw attention to the thoughts 
of the social worker when assessing adequately good parenthood and where boundaries lie for 
acceptable parental behaviour. To attain a deeper understanding of how social workers 
interpret and reason about adequately good parenthood, a qualitative approach with semi-
structured interviews was used. The study's theoretical reference is based on the object 
relations theory, Donald W Winnicotts concept 'Good Enough', Kari Killéns definition of 
parental ability and the concept Phronesis. The information data was coded, categorised, 
themed and analysed by using the above mentioned theoretical perspectives and earlier 
research on the subject. 	  

Results show that social workers thoughts on adequately good parenting partly are in line with 
earlier research. They consider that assessments are complex, basing them on knowledge, 
personal points of reference and regulatory framework. Social workers view parents' ability to 
maintain continuity and stability over time as an important aspect in making assessments, and 
also being emotionally available for their child. Other important aspects are parents' ability to 
put their child's needs before their own and to recognise their own limitations. The ability to 
have insight permeates all aspects of parenthood.	  

	  

Key words: adequately good parenthood, good enough, parenthood, parental ability, social 
worker, object relations theory, social pedagogic. 
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1 Inledning  

Socialt arbete är ett konfliktfyllt ämne som väcker heta diskussioner. Nästintill dagligen i 
media riktas kritik mot socialnämnder och socialsekreterarnas bedömningar där man borde 
agerat annorlunda. Senaste fallet var en åttaårig flicka som slogs ihjäl av sina tillförordnade 
vårdnadshavare. Enligt media hade socialtjänsten fått flera implikationer på att något var fel 
men inte agerat. Vad som låg bakom deras bedömning har vi ingen vetskap om och inget vi 
ämnar gå in på. Men det är uppenbart att socialnämnden och socialsekreterarna på något sätt 
har brustit i sin bedömning (Sundell, Egelund, Andreé Laholm & Kaunitz, 2007). Hermerén 
(2009) och Östberg (2010) påvisar i sina studier att av de anmälningar som kommer in till 
socialtjänsten så är det bara 30 procent som utreds men endast 20 procent som leder till insats.  

Barn är de individer som är mest utsatta i vårt samhälle. De kan inte själva tillgodose sina 
behov, vilket medför att det är de vuxnas ansvar. Enligt 6 kap. 1 § Föräldrabalken 
(SFS1949:381, FB) har föräldrar huvudansvaret för barns grundläggande behov, vilket 
innebär att försäkra barnet en trygg uppväxt och välfärd. Föräldrars förmåga att tillgodose 
barnets behov har stor betydelse för barns utveckling och hälsa, vilket kan påverka barnets 
kommande liv (Prop., 2002/03:53). När föräldrarna brister i sin omsorg och barnet far eller 
riskerar att fara illa, är samhället skyldiga att träda in i form av socialtjänsten. Deras 
hörnstenar vilar på självbestämmande och frivillighet samt ett fungerande samarbete med barn 
och föräldrar (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014; Prop., 2012/13:10). Kritik som 
framförts mot socialtjänsten har utgjorts av deras passivitet när de inte ingriper då barn far 
illa, men även att de ingriper för godtyckligt och ogenomtänkt. Genom sitt dagliga arbete har 
socialsekreteraren samhällets förväntningar och normer att fatta beslut och göra bedömningar, 
vilket gör att socialsekreteraren är tvungen att förhålla sig både till föräldrar och till barn, 
samt regelverket (Fridh & Norman, 2008). Socialtjänsten kan erbjuda föräldrarna stöd och 
hjälp genom frivilliga insatser. Dock kan föräldrarna välja att tacka nej. Om det scenariot 
uppstår så leder det till att familjen fortsätter leva sitt liv som innan utredningen, vilket kan 
göra att barnet lever kvar under förhållanden som kan skada dess hälsa och utveckling 
(Ponnert, 2015).  

En central del av barnavårdsutredningen är således bedömningen av föräldraförmågor 
(Sundell, et al., 2007). Socialsekreterarens uppgift blir då att bedöma ifall en förälder är 
”tillräckligt bra” för att ta hand om sitt barn. Forskning visar att föräldraförmåga är ett tydligt 
definierat begrepp men att det råder en frånvaro på samstämmighet gällande vad som är ett 
tillräckligt bra föräldraskap (Choate & Engstrom, 2014; Eve, et al., 2014; Sundell, et al., 
2007). Det finns dilemman i bedömningen av barn som far illa gällande vad som kan räknas 
som barns godtagbara eller oacceptabla hemförhållanden och beteende (Sundell, et al., 2007). 
Ett avgörande problem är också att föräldraskapet förmodligen är det mest komplexa 
mellanmänskliga förhållandet som finns (Killén, 2009). Varje socialsekreterare har olika 
värderingar och normer som kan påverka den subjektiva bedömningen av ett föräldraskap 
(Andersson, 2012; Sundell, et al., 2007). Komplexiteten i bedömningen uppstår när 
socialsekreteraren ska utreda gråzonen som blir mellan bra och bristande föräldraskap, samt 
vilka faktorer som påverkar (Sundell, et al., 2007).  
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Mot bakgrund av ovanstående problemområde synes det angeläget att uppmärksamma 
socialsekreterarens resonemang kring sin bedömning om vad ett tillräckligt bra föräldraskap 
innebär utifrån barns behov. Ämnet gör denna studie relevant för att förstå den komplexitet 
som uppstår i utredningar om barn far illa eller inte. Detta har betydelse då det kan anses som 
en aktuell samhällsfråga där problemet behöver synliggöras och reflekteras över, för att på så 
vis kunna motverka att barn far illa. Sett ur ett samhällsperspektiv är barnets hälsa under barn- 
och ungdomsåren en högst angelägen samhällsfråga, då det är i unga år som grunden läggs för 
hur barnets hälsa kommer utvecklas senare i livet. Dessutom är det socialtjänsten som har 
ansvaret över de barn och deras familjer som är i behov av stöd. Vilka insatser som barnet 
erhåller under sin barndom samt dess kvalité har stor påverkan på barnets hälsa och vilket 
framtida behov av insatser som kan krävas som vuxen (Socialstyrelsen, 2004). Vad avser det 
sociala och socialpedagogiska arbetsfältet kan det anses som väsentligt då verksamhets- 
området kommer utgöra ett fält där blivande socialpedagoger kommer ingå. Det 
socialpedagogiska arbetsfältet är brett och är till för att främja social förändring, verka 
problemlösande vid mänskliga relationer samt även skapa frigörelse och empowerment för 
människor för att om möjligt öka deras välfärd.  
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka och analysera hur socialsekreteraren inom barn- och ungdom 
resonerar kring sin bedömning av vad ett tillräckligt bra föräldraskap innebär utifrån barnets 
behov. 

 Frågeställningar: 

• Vad anser socialsekreteraren vara ett gott föräldraskap?  
• Vad anser socialsekreteraren vara ett bristande föräldraskap? 

2.1 Avgränsning 
Målet med studien är att försöka bringa klarhet var gränsen går för acceptabla 
föräldrabeteende. Vi har gjort en avgränsning då vi valt att fokusera på bedömningen av 
föräldraförmågor i barnavårdsutredningen. Samt så har vi har även avgränsat vår studie 
gällande barns ålder, vilket innebär att fokus ligger på barn i åldern 0-12 år. 

 

3 Bakgrund 

Nedan följer en bakgrundspresentation för att på så sätt skapa förståelse för den kontext 
barnet och dess föräldrar befinner sig i. Här presenteras barnets rättigheter, barnperspektivet, 
barnavårdsutredning, barn som far illa, socialtjänsten och föräldrars ansvar i förhållande till 
barnet, samt BBIC.   
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3.1 Barns rättigheter 

1990 ratificerade Sverige Barnkonventionen, vilket innebar att landet anslutit sig att juridiskt 
följa dess intentioner. Barnkonventionen bygger på att alla barn har rätt att få sina behov 
tillgodosedda, men även rätten att bli respekterad som individ. Konventionen består av 54 
artiklar som inte är hierarkiska utan alla är lika viktiga (Brodin, 2008; Hultman, 2013).  

Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa är en av huvudprinciperna där det går att läsa 
att:  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet (Regeringen, 2014, p. 25). 

Trots att begreppet barnets bästa används frekvent inom socialt arbete, pedagogik och juridik 
så finns det ingen entydig definition. Begreppet har olika betydelser för olika människor och 
varje barns situation måste beaktas för att fastställa barnets bästa och är därmed inte statiskt. I 
bedömningen skall föräldrars livssituation och samhälleliga förändringar, såsom kulturella 
och sociala aspekter, tas hänsyn till (Andersson & Hollander, 1996; SOU, 1997:116). 

Barns bästa är även lagstadgat i 1 Kap 2§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 SoL) där går att 
läsa att barns bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn. Hänsyn skall tas till vad som är 
det bästa för just detta barn, dock är inte barnets bästa alltid avgörande men måste alltid 
uppmärksammas, redovisas och utredas. Barnets bästa och barnets vilja är inte samma sak, 
men barnets bästa ska ses som en sammanställning av barns behov och åsikter. Barnets vilja 
däremot ska ses som en del i underlaget som beslutet om barnets bästa grundar sig 
(Socialstyrelsen, 2012).  

Den brittiske familjerättsexperten John Eekelaar anser att det finns två sätt att se på barnets 
bästa, ett objektivt och ett subjektivt. Den objektiva innebär att beslutsfattare gör 
bedömningen som grundar sig på beprövad erfarenhet och vetenskap. Kunskapen om barn ska 
inhämtas från experter. Det subjektiva synsättet involverar barnet själv som får uttrycka sina 
egna åsikter och uppfattningar om vad som är det bästa för just henne eller honom. För att det 
ska vara möjligt krävs att barnet befinner sig i en trygg miljö utan påverkan från någon 
enskild vuxen. Genom att kombinera dessa två synsätt så skapas de bästa förutsättningarna för 
att bedöma barnets bästa (SOU, 1997:116). 

3.2 Barnperspektiv 

Utgångspunkten i ett barnperspektiv är enligt Barnkommittén (SOU, 1997:116) alla 
människors lika värde och barns fulla rätt till integritet och människovärde. Barn anses vara 
unika individer som har sina egna individuella behov. Att anta ett barnperspektiv innebär att 
se och förstå saker utifrån barns ögon. Det innefattar även inlevelse, empati och en förmåga 
att sätta sig in i barnets situation. Det betyder att barnet sätts i fokus och att varje enskilt barn 
är betydelsefullt. Att inneha ett barnperspektiv i utredningar innebär att det görs en ordentlig 
analys över vilka konsekvenser beslutet har för barnet (SOU, 1997:116). Halldén (2003) och 
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Rasmusson (2006) framhäver att barnperspektivet är en tolkning som utgår från den samlade 
kunskap som finns om barn och den kunskapen som en vuxen kan nyttja när interventionen 
skall ske. Det innebär således att försöka handla och tänka utifrån barnets värld, ta hänsyn till 
sammanhanget och ha en medvetenhet. Det går att sammanfatta barnperspektivet som att:  

Vuxna ser barnet, lyssnar till det, strävar efter att förstå det, respekterar det som en individ 
med egna rättigheter och uppfattningar samt vidtar de åtgärder som bedöms vara till barnets 
bästa (Melin, 2004, p. 13). 

3.3 Barnavårdsutredning  

Vi har valt att utgå från socialstyrelsens definition av begreppet barnavårdsutredning vilken 
lyder:  

Den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för en nämnd att fatta beslut i ett ärende 
hos den egna nämnden eller att lämna ett begärt yttrande i ett ärende. Begreppet utredning 
avser också det beslutsunderlag som utredningen resulterar i (Socialstyrelsen, 2015, p. 13).  

Syftet med barnavårdsutredningen är att samla information som kan fungera som underlag för 
en bedömning av barns behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov. Den 
insamlade informationen skall åskådliggöra barns och familjers situation utifrån både styrkor 
och svagheter (Hultman & Cederborg, 2014; Ponnert, 2015; Sundell, et al., 2007). 

3.4 Barn som far illa 

Barn som far illa, det vill säga som utsätts för omsorgssvikt eller riskerar att fara illa är två 
kategorier som tydligt går att urskilja ur alla barn och ungdomar som blir föremål för 
socialtjänsten. Antingen på grund av förhållanden i hemmiljön eller på grund av det egna 
beteendet. Det finns olika former av missförhållanden så som sexuella övergrepp, fysiskt och 
psykiskt våld, kränkningar eller fysisk och psykisk försummelse. Med det avses att den som 
har vårdnaden om barnet passivt eller aktivt inte tillgodoser de grundläggande behoven som 
barnet har (Prop., 2002/03:53). Andra situationer som utsätter barn för fara är kränkningar 
eller hot i form av mobbning, även barn som bevittnar våld i hemmet anses fara illa. Barn som 
far illa på grund av eget beteende kan göra det på grund av missbruk, självdestruktiva 
beteenden eller kriminalitet (Ljusberg, 2008). För att bedöma om ett barn befinner sig i 
riskzonen är det viktigt att se till föräldrarnas förmåga att ge barnet vad det behöver för att 
inte skada utvecklingen. Vad som anses vara acceptabla och oacceptabla förhållanden för ett 
barn att växa upp i och vilka brister föräldrarna kan ha i sin omsorg finns det ingen allmän 
gräns för. Utan denna bedömning måste utgöras av andra faktorer och hänsyn måste tas till 
vad i barnets och familjens nätverk som kompenserar upp tillkortakommanden 
(Socialstyrelsen, 2006).  

3.5 Socialtjänstens ansvar för barn    

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 SoL) är en ramlag som reglerar socialtjänstens arbete genom 
riktlinjer, ansvarsområden och allmänna mål. Det innebär att socialtjänsten har möjligheter 
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och utrymme att konstruera hur barnavårdsutredningar ska se ut (Lundgren, et al., 2014). Det 
går att läsa i 5 kap. 1§ SoL att, socialtjänstens ansvar är att i nära samband med hemmet 
arbeta för att barn och unga får en uppväxt under goda och trygga förhållanden. Samarbetet 
ska se till att barn utvecklas positivt både fysiskt och socialt. Socialtjänsten har även ansvaret 
för att barn och ungas välfärd säkras då vårdnadshavaren brister i sin omsorg och det finns 
risk för att barnet far illa i allmänhet eller i sin hemmiljö (Lundgren, et al., 2014; Prop., 
2012/13:10). Om ett samarbete inte är möjligt men det ändå är tydligt att barnet far illa så kan 
tvångslagstiftningen - lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU (SFS 
1990:52) bli aktuell. För att denna lag ska tillämpas krävs en påtaglig risk för barnets hälsa 
och att alla frivilliga insatser ska ha prövats. Det finns enligt lagtext två grupper av barn som 
kan bli aktuella för denna lag. De barn som far illa på grund av eget beteende och de barn som 
far illa på grund av omständigheter i hemmet (Sundell, et al., 2007). Socialsekreteraren ska 
lyssna på barnets åsikter men även se till att barnets villkor tillvaratas. Konsekvenserna av en 
utredning och beslut ska beaktas utifrån barnets behov och bästa (Lundgren, et al., 2014; 
Prop., 2012/13:10). 

3.6 Föräldrars ansvar   

Barn har enligt 6 kap. 1 § Föräldrabalken (SFS1949:381, FB) rätt till omvårdnad, trygghet och 
en god fostran. De ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas 
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Svensson (2013) menar att 
omvårdnaden av ett barn innebär att de sociala och psykiska behoven är lika viktiga 
rättigheter att få tillgodosedda som de materiella. Att barnet ska växa upp under stabila 
förhållanden och att de ska ha någon som de kan lita på är innebörden med barnets rätt till 
trygghet. En god vård och uppfostran betyder att barnet får känna att det behövs och får 
chansen att utveckla sina egna resurser och successivt utveckla autonomi. Ju äldre och 
mognare barnet blir ju mer rätt har barnet till ett starkare integritetsskydd (Prop., 2002/03:53). 

3.7 BBIC – Barns Behov i Centrum 

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har socialstyrelsen utvecklat 
handläggnings – och dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC). Enligt BBIC 
innebär föräldraförmågor kunskapen om att tillgodose barnets behov, men även att stödja 
barnet i dennes utveckling på ett sätt som gynnar barnets utveckling och hälsa. 
Föräldraförmågorna kan påverkas av eventuella problem hos föräldrarna såsom depression, 
svåra sjukdomar eller missbruk. Vilket är något som måste beaktas vi utredningar. Kunskapen 
som finns om föräldrars förmågor visar på att det finns ett samband mellan föräldrars 
handlande och barnets eventuella känslo- och beteendemässiga problem. Såsom bristande 
engagemang och tillsyn, avvisande av barnet, konflikter mellan föräldrar men även hård 
bestraffning. Socialstyrelsen framhäver sex viktiga aspekter på föräldraförmågor som krävs 
för att tillgodose barnets behov. Dessa är; grundläggande omsorg, säkerhet, känslomässig 
tillgänglighet, stimulans, vägledning och gränssättning samt stabilitet (Socialstyrelsen, 2015). 
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4 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

I följande avsnitt kommer litteraturanskaffningen redogöras samt aktuell forskning på 
nationell och internationell nivå redovisas. Inledningsvis kommer synen på barnets situation 
och utsatthet belysas, därefter aspekter av föräldraskapet och ett tillräckligt bra föräldraskap. 
Avslutningsvis kommer socialsekreterarens syn på bedömningen samt den oenighet som 
råder, vilka är relevanta för studiens syfte, att klargöras.  

4.1 Litteraturanskaffning  

Vår anskaffning av litteratur påbörjades med ambitionen att få en heltäckande bild av ämnet. 
Vi sökte forskning i databaserna DiVA, Google Scholar, Primo, PsycArticles, ProQuest, 
Psycinfo, Sociological Abstract och SwePub. De sökord som vi använde var; föräldraskap, 
parenting, parenting assessment, föräldrars ansvar, föräldraförmåga, good enough parenting, 
good enough parent, föräldraförmåga, bedömning, bedöma, faderskap, moderskap, 
omhändertagande, bristande föräldraförmåga, mothering samt motherhood. Sökningarna har 
skett i olika kombinationer av sökorden samt med eller utan trunkering. Det som visat sig vara 
svårt är att finna relevant forskning som berör just vårt område. Det finns en hel del forskning 
som är nära förknippat med vår studie. Vilket behandlar barnavårdsutredningar i sin helhet 
eller föräldraskapet i sin enkelhet. Vissa träffar som sökningarna gav utgjordes av ett antal 
återkommande författare. När nya sökningar gjordes på dessa författares namn så utökades 
våra möjligheter. Till slut hade vi fått fram ett trettiotal artiklar och akademiska avhandlingar, 
som både hade nationell och internationell anknytning. Dessa gicks noggrant igenom och de 
vi fann relevanta för studien användes. 

4.2 Barns behov 

Enligt Andersson och Hollander (1996) och Söderholm (2006)  så antas föräldrar och 
samhället ha kunskap om barnets behov. Barn har behov av daglig vård, i form av 
näringsriktigt mat, rutiner i vardagen, en god hygien samt omvårdnad vid sjukdom. Här ingår 
även gränssättning och främjande av skydd, i form av tillsyn. Barn har även behov av att 
erhålla hjälp med att tydliggöra sina känslor och tankar, samt av intellektuell stimulans och 
inblick om vad som försiggår i omgivningen. Likväl som barn har behov av människor att 
älska, behöver de ge kärlek, men de behöver också få utlopp för aggression och vrede i en 
tillåtande atmosfär. Dessutom har barn behov av förebilder att identifiera sig med och för att 
bygga upp ett samvete, samt att känna sig önskat, accepterat och respekterat som medlemmar 
i familjen. De barn vars basbehov inte blir tillgodosedda i närmiljön, kan även försummas av 
de myndigheter vars uppgift är att skydda barn. Författarna lyfter också att det är betydande 
att förstå att alla barn har olika behov och behöver bemötas därefter, även om det som 
redogjorts här är de mest centrala. 

4.3 Föräldrars betydelse för barns hälsa och utveckling 

Lundén (2010) lyfter upp att då barn utvecklas i relation till sin omgivning, och främst 
föräldrarna, är det således föräldrarnas omsorgsförmåga att tillräckligt bra hjälpa sitt barn att 
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lösa olika utvecklingsmässiga uppgifter. Denna omsorgsförmåga har stark påverkan på 
barnets utveckling. Detta innebär att relationen mellan barnet och föräldrarna bildar en viktig 
komponent gällande vilken riktning barnets utveckling kommer gå. Under tiden som 
utvecklingen sker, ställs barn inför olika uppgifter som skall lösas på ett så tillfredsställande 
vis som möjligt, hur väl detta gjorts får betydelse för hur andra uppgifter reds ut senare. En för 
barnet lämplig lösning av relevanta uppgifter, ger således en gynnsam utgångspunkt för den 
fortsatta utvecklingen, medan en mindre gynnsam lösning kan ge underlag för en mer 
riskfylld utveckling. Dock menar Lundén (2010) att förälderns omsorgsförmåga i sig inte kan 
anses vara statisk. En förälder kan till exempel vara en ”tillräckligt bra” förälder för ett barn i 
en barnaskara men inte för de andra syskonen (Lundén, 2010). Vidare är det beroende på 
föräldrarnas förmåga att fungera som en psykisk och fysisk trygg bas som utgör kvaliteten på 
barnets anknytning. För barnets del sker anknytningen instinktivt, vilket innebär att det knyter 
an oberoende av föräldrarnas lämplighet. Anknytningens kvalité beror på hur känsligt och 
harmonierande det känslomässiga samspelet är mellan barnet och föräldern. Om barn tvingas 
växa upp i miljöer där omvårdnaden ligger utanför den gradvisa förändringen som barnet är 
förberett på att klara av, föreligger det risk att barnet utvecklar bestående brister i sin 
känslomässiga och sociala utveckling (Broberg, 2007).  

4.4 Barns utsatthet 

Brodin (2008) menar att barn som utsätts för fysiskt våld, sexuella övergrepp, psykisk eller 
fysisk försummelse och vanvård samt emotionella kränkningar är extra sårbara i vissa 
situationer och miljöer under uppväxten. Dessa barn löper större risk att leva under utsatta 
livsvillkor, vilket också kan medföra ökade risker att själva hamna i missbruk, 
självdestruktivitet eller kriminalitet. I samhället, både bland de professionella och hos 
allmänheten har den fysiska misshandeln och sexuella övergrepp en särskild ställning inom 
området barn som far illa, då det är fråga om en brottslig handling.  

Söderholm (2006) påvisar att försummelse av basbehoven är en allmängiltig formulering för 
att skildra vilka former av brister i omsorgen ett barn kan utsättas för. Studier påvisar att 
försummelse är vanligare än både sexuella övergrepp och fysisk misshandel, trots detta 
uppmärksammas inte försummade barn i lika stor utsträckning i forskningssammanhang och i 
den allmänna debatten då det sällan förorsakar en akut situation. En orsak menar Söderholm 
(2006) tycks vara att det råder svårigheter med att definiera vad försummelse innebär, på 
grund av begreppets olikartade och mångskiftande karaktär. Dock menar Hindberg (2006) att 
försummelse och vanvård bidrar till att barn tar lika stor skada som vid tidigare nämnd fysisk 
misshandel och sexuella övergrepp. Försummelsen i sig kan vara av olika karaktär och 
svårighetsgrad, den kan vara oavsiktlig eller avsiktlig och kan pågå vid enstaka tillfällen eller 
utföras permanent. Svårigheten att definiera försummade barn tros ligga i att barnet till en 
början inte alltid uppvisar några illavarslande symptom, vilket kan leda till en osäkerhet hos 
de professionella om hur, när eller om man alls skall ingripa. Den avgörande frågan ligger 
således i huruvida situationen för barnet är tillräckligt bra eller inte.  

Gough och Stanley, 2007 belyser i sin studie Policy, Practice and Decision Making in Child 
Neglect, problematiken som råder gällande socialarbetarnas arbete, dess riktlinjer samt hur 
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bedömningen görs gällande försummelse av barn. Artikelförfattarna menar att försummelse 
ses som ett utmanande begrepp både för forskare och för socialsekreterare, då begreppet 
engagerar moraliska bedömningar av förälderns beteende gällande omsorg och delaktighet i 
barnets liv. Vidare poängteras att osäkerheten gällande bedömningen dels grundas i avsaknad 
av ett entydigt begrepp. Samt att det råder delade meningar kring vad försummelse är samt 
hur man kollegialt skall samverka för att finna en gemensam bas i bedömningen. 

4.5 Synen på föräldraskap 

I Johanna Woodcocks (2003) studie The Social Work Assessment of Parenting: An 
Exploration, redogörs för socialsekreterarens syn på föräldraskapet. Hon lyfter fram att det 
finns fyra aspekter som socialsekreteraren fokuserar på i sin bedömning av vad som är 
lämpligt föräldrabeteende. Dessa perspektiv utgör också grunden för socialsekreterarens syn 
på ett ”tillräckligt bra” föräldraskap. Den första aspekten utgörs av om föräldrarna kan skydda 
sitt barn, med fokus på om föräldrarna är våldsbenägna eller inte. Den andra aspekten handlar 
om insikt. Här bedöms om föräldrarna anses ha en medvetenhet kring barnets utveckling 
gällande ålder och mognad. Just medvetenheten hos föräldern anses vara central då 
socialsekreteraren menar att trots förälderns goda intention att inte utsätta sitt barn för fara, så 
finns det föräldrar som utför detta på daglig basis. Den tredje aspekten handlar om stabilitet, 
där förälderns förmåga att kunna upprätthålla rutiner och struktur i barnets vardag står i fokus. 
Den sista och fjärde aspekten handlar om känslomässig tillgänglighet. Här lyfter 
socialsekreteraren betydelsen av förälderns förmåga att sätta barnets behov före sina egna 
samt att föräldern kan samspela med sitt barn på ett adekvat sätt som främjar barnets 
utveckling.	  För vissa socialsekreterare var det inte tillräckligt att en förälder ”bara” älskar sitt 
barn, utan att också ha insikt i och kunna möta barnets känslomässiga behov.  

Killén (2009, p. 33) definierar föräldraskapet som ” en process där föräldrarna (eller andra 
omsorgspersoner) engagerar sig i barnet, ger fysisk och känslomässig omsorg, näring och 
skydd.” Hon menar även att föräldraskapet innebär att utifrån barnets ålder och 
utvecklingsnivå tillfredsställa både de känslomässiga och fysiska behov som finns. 
Föräldraskapet innebär även att hjälpa barnet att utveckla sin förmåga att hantera och uttrycka 
känslor men även att skapa en hemmiljö där barnet kan känna trygghet och förståelse.  
Föräldrarna eller omsorgspersonerna ska även se till så barnet skyddas mot alltför svår och 
komplex stimuli. Med det menas att barnet ska få möjlighet att ta del av världen i en sådan 
takt som gör att barnet kan handskas med alla intryck. Internationell forskning om 
föräldraskapet påvisar en liknande syn som den Killén (2009) har. White (2005) menar att 
föräldraskap innebär att föräldrarna i en säker miljö ska underlätta barnets utveckling så att 
denna gynnas optimalt och barnet socialiseras in i en gemenskap. Det är dock viktigt att förstå 
att barns utveckling ses olika beroende på kontextuella faktorer.  

Hindberg (2001) definierar vad som anses vara föräldraförmågor när hon i sin bok, När 
omsorgen sviktar, skriver att föräldrar ska kunna tillgodose barnets behov och prioritera 
barnet före sig själv. Föräldern måste se barnet som en egen individ med egna rättigheter och 
behov, samt visa empati. En annan aspekt är enligt Hindberg (2001) förmågan att sätta 
gränser och bedöma vad som är adekvat för barnet att klara av sett utifrån ålder och mognad. 
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Denna gränssättning ska ske utan hot, bestraffning eller våld. Azar och Cote (2002) menar i 
sin studie om sociokulturella aspekter på föräldraskapet, att en förälder ska vara 
anpassningsbar och flexibel för att kunna möta barnet och lösa de situationer som kan uppstå. 
Föräldrarna ska även vara lyhörda inför sina barn, uttrycka känslor och svara med tillgivenhet 
på barnets beteende och känslor. Dock anser de att vad som är barnets behov eller vilken grad 
av lyhördhet en förälder ska ha varierar i olika kulturella sammanhang. Teti och Candelaria 
(2002) har punktat upp vad forskning anser om föräldraförmågor då de skriver om föräldrars 
värme, acceptans och känslighet för barnets grundläggande behov. Även engagemang och 
kontroll är viktiga aspekter i ett föräldraskap. På liknande sätt har White (2005) definierat en 
lista över centrala aspekter på ett föräldraskap, där vård, kontroll och utveckling beskrivs som 
de mest framträdande. För att föräldrarna ska uppnå detta så effektivt som möjligt förutsätts 
att de har kunskap, motivation, resurser och möjligheter. Dessa faktorer växer fram genom 
samspelet som uppstår mellan förälder och barn och ska därmed inte ses som statiska. White 
(2005) menar även att en individ kan vara förälder under en kort period och under vissa 
omständigheter så som ett möte eller hembesök, men innehar kanske inte förmågan att vara en 
god förälder under lång tid. 
 
Eve, Byrne och Gagliardi (2014) har i sin studie What is good parenting? The perspectives of 
different professionals, jämfört olika professionellas syn på föräldraskap samt de viktigaste 
föräldraförmågorna och kommit fram till några viktiga aspekter av ett gott föräldraskap. Insikt 
innebär ”an awarness of one`s role as a parent, including understanding your individual 
child, their needs, and your ability to provide for those needs” (Eve, et al., 2014, p. 118). Det 
är alltså viktigt att en förälder har insikten i varje barns individuella behov och accepterar sina 
egna begränsningar. Ett bra föräldraskap betyder att man ber om hjälp och försöker förbättra 
situationen som är. En annan aspekt av ett bra föräldraskap är förmågan att sätta barnets 
behov framför sina egna. Detta innebär en förmåga att se barnet och prioritera dess behov, 
vilket kan medföra att föräldern måste göra vissa egna uppoffringar. Att sätta barnets behov 
framför sina egna och upprätthålla en stabilitet innebär även enligt Eve et al. (2014) att 
föräldern skyddar barnet mot andra människor som kan göra skada. Författarna exemplifierar 
detta genom en historia om en förälder vars partner utsatte barnet för misshandel och 
föräldern visste om det men ändå valde att stanna kvar. Detta på grund av sitt eget behov av 
ekonomisk stabilitet och känslomässig tillit. Andra viktiga förmågor som studien lyfter fram 
är flexibilitet, villighet och stabilitet. Det räcker inte bara med kärlek, en önskan och viljan att 
vara en bra förälder utan det måste även finnas en förmåga. Föräldern måste kunna sörja för 
barnets alla grundläggande behov.  

4.6 Tillräckligt bra - good enough 

Forskning visar att de flesta professionella har en gemensam syn på vad som utgör ett bra - 
respektive bristande föräldraskap, men att svårigheten ligger i att avgöra vad som anses som 
ett "tillräckligt bra” föräldraskap (good enough parenting) för att säkra barns uppväxtvillkor 
(Budd, 2004; Kellett & Apps, 2009; Taylor, Lauder, Moy & Corlett, 2009). Flertalet forskare 
har under många år försökt utvinna ett mätinstrument med avsikt att identifiera vad bra och 
dålig föräldraförmåga innebär, med betoning på vilka faktorer som utgör ett tillräckligt bra 
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föräldraskap. Författarna menar att begreppet tillräckligt bra är tvetydigt och komplext, då det 
inte råder en homogen definition eller uppfattning kring vad begreppet faktiskt innebär och 
vad bedömningen av ett bra eller dåligt föräldraskap skall innehålla (Azar & Cote, 2002; 
Kellett & Apps, 2009; Taylor, et al., 2009).  
 
I Kellet och Apps (2009) studie utgjordes kriterierna av förälderns grundläggande förmåga att 
sätta barnets behov främst, att sätta gränser och vara konsekvent, ha insikt i barnets 
långsiktiga och kortsiktiga behov, att ge barnet kärlek och tillgivenhet samt adekvat sjukvård. 
Dock bedömdes tillräckligt bra som ett minimikriterium, för vad som ansågs som acceptabelt, 
snarare än vad som egentligen kunde ses som önskvärt. Trots att dessa kriterier spelar en 
väsentlig roll för om en förälder skall anses vara tillräckligt bra så visar det sig att 
bedömningen till stor del grundas av socialsekreterarnas egna värderingar och erfarenheter. 
Där de mest erfarna handläggarna dessutom gav uttryck för att magkänslan var ett slags 
gränssnitt för hur föräldraförmågorna skulle bedömas. Begreppet tillräckligt bra användes i 
olika omfattning, där vissa socialsekreterare inte kände till begreppet alls medan andra 
upplevde svårigheter att beskriva vad begreppet innebar. Dock visade det sig att ett flertal 
socialsekreterarna kände sig obekväma att använda tillräckligt bra både i tal och i sin 
dokumentation då det upplevdes som oetiskt i förhållande till föräldrarna.  

Flertalet forskare menar också att definitionen av begreppet tillräckligt bra föräldraskap, är 
ytterst komplicerad. Detta då bedömningen oftast mynnar ut i en fokusering gällande de 
svagheter som föräldrarna uppvisar, i stället för deras påtagliga styrkor som med stöd och råd 
kan förbättra deras föräldraförmåga (Choate & Engstrom, 2014; Eve, et al., 2014). Hoghugi 
och Speight (1998) definierar begreppet ”good enough parenting” som en process, där 
föräldrarna möter sina barn på ett adekvat sätt som står i förhållande till barnets behov utefter 
rådande kulturella samhällsnormer. De menar att även om begreppet är svårt att definiera, så 
finns en tydlig avgränsning gällande de föräldrar som inte är tillräckligt bra när det är 
uppenbart att psykisk och fysisk misshandel ägt rum. Vilket innebär att tillräckligt bra inte 
skall ses som ett sätt att bortförklara eller minimera effekterna av ett skadligt föräldraskap. 
Choate och Engstrom (2014) anser att en tillräckligt bra förälder är medveten om och 
accepterar sina brister samt är villig att förändra och söker därmed adekvat hjälp. 

4.7 Den rådande oenigheten 

I en kunskapsöversikt gjord av Sundell et al. (2007) påvisas i ett flertal studier att det 
förekommer dilemman i bedömningen av barn som far illa gällande vad som kan räknas som 
barns godtagbara eller oacceptabla hemförhållanden och beteende. Ytterligare studier visar att 
uppfattningen om vad som är acceptabelt eller inte, förändras över tid och skiftar beroende på 
plats. Men att det till stor del råder oenighet hos de utredande socialsekreterare som skall 
avgöra var gränsen för acceptabel föräldraomsorg och tillfredsställande hemmiljö ligger. 
Orsaken tycks vara att bedömningen till stor del grundas på personliga referenser som den 
utredande socialsekreterare innehar (Andersson, 2012; Sundell, et al., 2007). Andersson 
(2013) lyfter i sin artikel att det finns tecken som pekar på att ärenden med små barn i särskilt 
hög grad ställer socialsekreteraren inför dilemman. Detta då små barn väcker djupa känslor 
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hos olika människor, samt att det synes synnerligen svårt i dessa fall att avgöra var gränsen 
går för acceptabel föräldraomsorg. Gränssättningsproblemet tycks bland annat bero på att 
barnet självt har svårt att delge sitt förhållande och det råder skilda uppfattningar om vad som 
kan anses vara bäst för det. Enligt Andersson (2013) så utgörs det övergripande synsättet av 
att ”vänta och se” som innebär att invänta en ny orosanmälan eller se om barnet utvecklar 
symptom under insatsens gång som kan härledas till barnet familjesituation. I nedanstående 
illustrering kan komplexiteten gällande bedömningen av omsorgssviktande föräldrar/barn som 
far illa åskådliggöras.  

Omsorgssviktande föräldrar                 Välfungerande föräldrar                   
Barn far illa              Gränsområde                                Barn far inte illa 
 

 

Figur 1”Teoretiskt exempel på fördelningen av föräldrars beteende i relation till barn som far illa” (Sundell et al. 
2007, p. 64) 

Figur 1 illustrerar den komplexitet som råder gällande bedömningen av barn som far illa. I 
den ena änden finner vi de ”exemplariska” föräldrarna med barn som utvecklas normalt och 
mår bra. Här föreligger inga tvivel om att barnet inte far illa. I den andra änden finns de 
föräldrar som utsätter sina barn för grov försummelse exempelvis fysisk misshandel eller 
sexuella övergrepp. I dessa fall föreligger inga tvivel på att barnet far illa. Gränsområdet som 
uppstår mellan dessa två områden, innebär en stor osäkerhet där socialarbetaren inte vet om 
barnet ska kategoriseras som ett barn som far illa eller inte. Socialarbetare A i figur 1, kräver 
mer omsorgssvikt hos föräldrarna innan barnet ska anses fara illa medan socialarbetare B har 
en lägre tolerans och innefattar fler familjer i kategorin omsorgssviktande. Vart gränsen ska 
sättas för att bedöma att barnet far illa är en komplex fråga (Sundell, et al., 2007). I Sundell et 
al. (2007) och Kellet och Apps (2009) studier visade det sig att det även föreligger en bred 
oenighet bland olika professioner i form av exempelvis läkare, socialarbetare, advokater samt 
lekmän om vilka barn som far illa. Resultatet visade att lekmän värderade barns problem som 
allvarligare än yrkesgrupperna. För de mest allvarliga exemplen av barnmisshandel rådde stor 
enighet, men exempelvis såg barnhälsovårdssjuksköterskor mer allvarligt på omsorgssvikt än 
främst socialarbetare och polis. 

4.8 Bedömning av föräldraförmåga 

Taylor et al. (2009) påpekar att bedömningar gällande föräldraförmågor, bygger på de 
professionellas erfarenheter, instinkter och subjektiva referensramar. Vidare har det visat sig 
att den enskilde handläggaren stundtals tänjer på gränsen för vad som kan anses som 
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”tillräckligt bra föräldraskap”. Detta grundas på de tidigare erfarenheter gällande familjen 
som utreds samt beroende på hur familjens socio - och kulturella bakgrund ter sig.  

I Effectiv child protection skriver Munro (2002) att socialsekreteraren måste göra komplexa 
bedömningar och svåra beslut under förhållanden med begränsad kunskap, tidspress och med 
ibland motstridiga känslor. Hon menar att de analyserande och instinktiva egenskaperna skall 
ses som något förenande. Socialsekreterarna gör i dag ofta bedömningar grundade i sin egen 
magkänsla och erfarenhet, vilket kan resultera i en orättsäkerhet för de berörda familjerna. 
Munro (2010) belyser behovet av ett arbetsklimat som godtar komplexiteten i arbetet. Hon 
menar att de professionella har behov av att kunna ha en öppen dialog kollegor emellan om 
både bra och dåliga erfarenheter.  

Vikten av att upprätthålla professionella och personliga gränser och hanterandet av ibland 
motstridiga roller var ett genomgående tema som visade sig i Kellet och Apps (2009) 
intervjuer med de professionella. Svårigheten i bedömningen av föräldraförmågor medförde 
bland annat att den professionelle upplevde motstridiga känslor då hen skulle inta en 
stödjande roll samtidigt som besöken föregicks av övervakning och kontroll. White (2005) 
anser att det inte är ”tillräckligt bra” då en förälder visserligen kan påvisa förmågor under en 
kort tid, men inte har den kapacitet som i ett längre perspektiv krävs för att vara förälder. Hon 
menar också att en grundläggande aspekt i bedömningen utgörs av föräldrarnas förmåga och 
önskan om att på längre sikt ta emot stöd, för att på så sätt ges förutsättningar att kunna 
förändra sin familjesituation.  

Bedömningen av föräldraförmågor grundar sig menar Lundberg (2005) dels i föräldrarnas 
kapacitet att ge barnet vad det behöver för sin utveckling. Dels i barnets beteende som till stor 
del kan ses som ett resultat av samspelet mellan barnet och den omgivande miljön och de 
system som ingår i barnets liv. Forskning visar att en elementär utgångspunkt i bedömningen 
om ett barn far illa eller inte av föräldrarnas omsorg, skall utgöras av tron på att barndomen 
ses som en period i livet där man är som mest påverkbar utifrån (Lundberg, 2005). Det är 
alltså av väsentlig betydelse för hur den omgivande sociala och fysiska miljön runt det 
växande barnet ser ut och bemöter barnet. Detta då den omvårdnad och skydd som barnet 
erhållit i barndomen speglas i barnets utveckling och kommande vuxenliv. Med andra ord 
ligger utgångspunkten i föräldrarnas ansvar att skapa förutsättningar som skyddar barnet från 
upplevelser som ligger utanför deras fattningsförmåga. Insiktsförmåga och föräldrars vilja till 
förändring är viktiga aspekter i bedömningen (Hessle, 1996). Rasmusson (2009) menar att det 
kan vara svårt för föräldrar att erkänna sina tillkortakommanden och att det inte går att ställa 
för stora krav när föräldrarna inte har förmågan att inse sina brister. I stället krävs motivation 
och förändringsarbete för att ge föräldrarna insikt. För att de lättare ska förstå vilka 
valmöjligheter som finns och vad problemet är krävs en medvetenhet om sina styrkor, 
förmågor och svagheter.  

4.9 Forskningens relevans för studien 
Ovanstående redogörelse av tidigare forskning är av betydelse för studien för att på så vis 
skapa en djupare förståelse kring komplexiteten som råder vid bedömningen av 
föräldraförmågor. Forskningen lyfter även fram vilka förmågor som anses vara betydelsefulla 
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i ett föräldraskap samt hur barnets situation i relation till föräldraskapet tar sig uttryck. Det är 
relevant att skapa en samlad bild av kunskapsläget angående synen på föräldraskap och barns 
utsatthet för att kunna förstå hur respondenterna i studien resonerar kring ett tillräckligt bra 
föräldraskap.  Det samlade kunskapsläget som råder idag är att de flesta socialsekreterare har 
en samsyn på vad som anses vara ett bra respektive bristande föräldraskap men att svårigheten 
ligger i vad som kan anses vara tillräckligt bra. Det råder även en oenighet om när 
föräldrabeteenden kan räknas som acceptabla eller inte, vilket skapar dilemman då det är 
oklart om barn ska anses fara illa eller ej. Detta gör att barnet är extremt utsatt och skyddslöst. 

 

5 Teoretisk referensram  

I följande avsnitt beskrivs studiens teoretiska ansats och centrala begrepp. Vi kommer 
benämna både föräldrar och omsorgspersoner, med det menar vi personer som intar en 
föräldraroll. Utredningar och bedömningar av vad ett tillräckligt bra föräldraskap innebär kan 
analyseras ur flera infallsvinklar. Vår teoretiska referensram utgörs således av den 
grundläggande synen i objektrelationsteorin som belyser hur människor utvecklas genom att 
känslomässigt relatera till och interagera med andra. Objektrelationsteorins förklaringsmodell 
representerar en tolkning av det invecklade samspelet mellan barn och omsorgspersoner. 
(Abrahamsen, 1999). Vidare ämnar vi att i ljuset av Donald Winnicotts begrepp ”good 
enough” tolka innebörden av ett tillräckligt bra föräldraskap. De centrala begreppen utgörs av 
hållande samt omsorg/pålitlig omsorg. Vidare redogörs för Killéns syn på de centrala 
föräldraförmågor som hon anser bör finnas för att kunna utföra ett tillräckligt bra 
föräldraskap. Emellertid framför inte objektrelationsteorin den enda riktiga bilden av 
verkligheten, det finns andra förklaringsmodeller som erbjuder andra tolkningsmöjligheter. 
För att skapa en förståelse för hur socialsekreteraren resonerar kring sin bedömning vidgar vi 
vår teoretiska referensram med Aristoteles begrepp fronesis. Dessa teoretiska utgångspunkter 
anser vi är lämpliga verktyg att använda i analysen av vår empiri för att skapa en förståelse för 
hur socialsekreteraren resonerar kring sin bedömning av vad ett tillräckligt bra föräldraskap 
innebär utifrån barnets behov.  

5.1 Objektrelationsteori 

Objektrelationsteorin ses i regel inte som en enhetlig teori utan bedöms snarare som ett 
perspektiv med flertalet infallsvinklar, som successivt vuxit fram och bildat olika skolor kring 
kända objektrelationsteoretiker och deras arbeten. Det gemensamma i objektrelations- 
perspektivet är den primära betydelse som tillskrivs den känslomässiga kvalitén i barns tidiga 
relationer för dess personlighetsutveckling, vilket innebär att personligheten formas genom 
samspelsupplevelser med våra närmaste omsorgspersoner. Dessa livserfarenheter 
internaliseras och kommer efter hand fungera som våra inre psykologiska strukturer 
(Abrahamsen, 1999; Lindèn, 2002). Objektrelation som begrepp handlar om den inre bild av 
en relation som individen skapar genom lärdomar av samspelet med andra människor. Den 
tidiga samspelsutvecklingen och den sociala omgivningen är central inom objektsrelations- 
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teori, där fokus ligger på individens förmåga och upplevelse av att använda sig av objektet i 
den egna utvecklingsmöjligheten (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Samspelet som 
uppstår med andra individer sker således utefter den omedvetna kategorisering som uppstått 
genom föregående relationer. Teorin belyser också betydelsen av den vuxnes förmåga till 
känslomässig uppmärksamhet och tillgänglighet i samspelet med barnet, vilken även anses 
vara helt avgörande för barnets personlighetsutveckling. Därför är det av vikt att det 
förebyggande och återställande arbetet således bör ta sin utgångspunkt i den känslomässiga 
kvaliteten i relationen mellan barnet och den vuxne. Vidare finns ett unisont synsätt som 
understryker barnets primära sökande efter att få kontakt med en annan människa för 
anknytning, trygghet och självbekräftelse. Samtidigt som tankesättet och de tillhörande 
begreppen också är tillämpbara för att skapa en förståelse för barn och deras känslomässiga 
behov i sin helhet (Abrahamsen, 1999; Lindèn, 2002). 

5.2 Tillräckligt bra föräldraskap 

Begreppet ”tillräckligt bra föräldraskap” (good enough parenting) härstammar från den 
brittiske barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott. Winnicott tillhörde den 
oberoende gruppen inom den brittiska objektrelationsteorin, vars fokus låg på barnets tidiga 
relationsutveckling tillsammans med framförallt modern. Med begreppet tillräckligt bra 
understryker Winnicott det relativa i omsorgen av ett barn, där han menar att en ”tillräckligt 
bra” förälder inte alltid gör de rätta sakerna, men att de heller aldrig gör fel (Abrahamsen, 
1999; Lindèn, 2002). Vidare var Winnicott (1994) ytterst medveten om de påfrestningar som 
föräldraskapet innebär samt de svårigheter och konflikter som tillhör livet, både för barn och 
vuxna. Hans attityd till föräldraskapet och förhållandet mellan barn och föräldrar utmärks av 
en grundläggande tilltro till föräldrarnas starka vilja, önskan och förmåga att kunna göra det 
allra bästa för sina barn. Samt en tillförsikt till barnets inneboende utvecklingsförmåga. Det 
som den ”tillräckligt bra” pappan eller mamman erbjuder är en pålitlig, personlig och levande 
relation (Winnicott, 1994).  

Winnicott beskriver att det lilla barnets tidiga emotionella utveckling måste äga rum 
tillsammans med föräldrarna, i form av den omvårdnad och omsorg som vi brukar ta för 
given. Han riktar därmed ljuset på den tysta och nästan osynliga kommunikation som sker 
mellan barnet och föräldrarna när samspelet fungerar friktionsfritt. Det är dock när samspelet 
går fel som omgivningen förstår att något gått snett. Winnicott har med detta satt ord på denna 
tysta förbindelse och betonar därmed vilken stor betydelse detta har för barnets psykiska 
mognad och utveckling. Han understryker att omsorg utan kärleksfullhet inte är tillräckligt, 
utan barnet måste också bemötas med förståelse och respekt. Det är i denna kontext som han 
använder sig av begreppet ”tillräckligt bra” omsorg. Vilket innebär att den tidiga anpassade 
omsorgen utgör basen för all senare psykologisk utveckling samt att de goda upplevelserna 
som barnet utsätts för bör överväga de negativa. För ett litet barn handlar de goda 
upplevelserna om att denne ges möjlighet att bli bekant med omvärlden i lagom stora 
mängder. Detta för att på så sätt kunna ta in upplevelserna och bearbeta dessa, vilket främjar 
barnets känsla av att kunna styra över sina behov. Det är när barnet inte får tillräckligt med 
omsorg eller får ta emot världen i för stora doser, som det kommer uppleva en värld som det 
saknas psykisk mognad att förstå. Om dessa upplevelser bildar ett mönster i barnets liv, kan 
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barnet upphöra att vilja ha kontakt. Vidare poängteras att den psykiska omsorgen är lika 
avgörande för barnets mognad och utveckling som den fysiska (Abrahamsen, 1999; Lindèn, 
2002). Begreppet har tidigare fått kritik för att bortse den andra föräldern i samspelet. ”Good 
enough” har på senare tid utvecklats av Bettelheim (1989) för att råda bot på denna kritik, där 
han istället belyser att båda föräldrarnas roll är viktiga för barnet. Hans synsätt utgörs av att en 
förälder kan brista i sin omsorg, men att dessa brister kompenseras av att den andra föräldern 
tämligen ofta gör rätt mot barnet.  

Kari Killén definierar ett tillräckligt bra föräldraskap som: 

Innebär att den fysiska och känslomässiga omsorgen står i relation till de behov som barnet 
signalerar och inte i relation till de vuxnas behov (2009, p. 34).  

Hon beskriver föräldraskapet som ett pendlande mellan ”tillräckligt bra” och ”allt för dåligt”. 
Denna växelverkan beror på vilken livssituation föräldern befinner sig i och vilken sorts 
omsorg som föräldern själv växt upp med. Andra förutsättningar för ett tillräckligt bra 
föräldraskap grundar sig i en god självkänsla och att inte föräldern utsätts för större 
påfrestningar än vad som går att hantera. Att vara en tillräckligt bra förälder innebär ett 
hanterande av vissa grundläggande färdigheter, så som att lösa konflikter och praktiska 
problem som uppstår i relationen med barnet. Killén (2009)framhäver även att det är viktigt 
att söka hjälp och stöd som gynnar samspelet med barnet för att vara en tillräckligt bra 
förälder.  

5.2.1 Hållande  
Winnicott menar att de föräldrar som har förmåga att ge barnet en tillräckligt god omvårdnad 
kan utföra det ännu bättre om de själva har blivit ”hållna” det vill säga föremål för omsorg, 
samt att de får ett erkännande i att de ses som barnets omsorgsperson. Winnicott var noga med 
att undvika pekpinnar och principfasta råd i rådgivningen till föräldrarna. Hans tanke 
utgjordes i stället av att man inte endast genom undervisning kan avhjälpa 
omsorgspersonernas oförmåga till omsorg. Utan att det också är viktigt att den vuxne 
uppfattar att hen har blir ”hållen” av sina närmaste eller av professionella med stöd, förståelse 
och struktur. Om omsorgspersonens omgivning inte är tillräckligt bra i detta avseende eller 
saknar införlivade upplevelser av ”hållande” från sin egen tid som litet barn kan det bli 
svårare för föräldern att upprätthålla en hållande miljö som upplevs som fullständigt 
betryggande för barnet (Abrahamsen, 1999; Lindèn, 2002). För barnets del menar Winnicott 
att omsorgen måste utgöras av kontinuitet, pålitlighet samt förutsägbarhet. Den konkreta 
”hållande” fasen varar från barnet födelse och då i form av skydd från fysiologisk kränkning, 
omvårdnad dygnet runt samt en fokusering på barnets psykiska och fysiska utveckling. Detta 
pågår kontinuerligt, men anpassas utefter barnets stigande ålder, i takt med barnets växande 
autonomi. ”Hållande” kan alltså ses som att omsorgspersonen håller barnet både psykiskt och 
fysiskt (Abrahamsen, 1999; Winnicott, 1994). En hållande miljö för barnet utgörs av en miljö 
där de vuxna anpassar sina handlingar utefter barnets behov med inlevelse och identifikation 
samt innehar förmåga att kunna minimera psykiska och fysiska kränkningar (Abrahamsen, 
1999; Lindèn, 2002). 
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5.2.2 Omsorg  
Omsorg är ett centralt begrepp i Winnicotts idéer för att kunna förstå relationen mellan 
föräldrar och barn. Det innebär att föräldern har barnet i sina tankar och kan sätta barnets 
behov framför sina egna. Omsorgsbegreppet innebär även att föräldern kan inta barnets 
perspektiv, men för att kunna göra det krävs att föräldern själv upplevt att någon annan intagit 
deras. De måste ha känt att någon annan haft dem i sina tankar och visat detta genom 
handling. Omsorgsbegreppet är nära förknippat med kontaktförmågan som betyder att 
föräldern har en förmåga att ingå i en känslomässig relation med sitt barn och kan förmedla 
denna känsla till barnet. Barnet använder den omsorg de själva erfarit i relationen med andra 
utomstående och förmedlar den omsorg som de givits av sina föräldrar (Abrahamsen, 1999). 
Då varje barn är unikt kommer därför omsorgen inte se likadan ut för alla barn då det inte 
finns två barn som är lika. Vilket kan uttryckas som ”om en moder har tre barn så är hon tre 
olika mödrar” (Abrahamsen, 1999, p. 92). Killén (2009) menar i likhet med Winnicotts 
definition, att en viktig förutsättning för ett tillräckligt bra föräldraskap, är att föräldrarna, 
men även andra omsorgspersoner, själva fått erfara vad tillräcklig god omsorg innebär. Det 
betyder att för att kunna sätta barnets behov före sina egna, måste föräldrarna själva i 
tillfredsställande grad, fått sina behov tillgodosedda – eller att de kan minnas upplevelsen av 
att inte fått det. Det är dock inte en omöjlighet att förändra denna situation, genom att 
reflektera och medvetengöra den eventuella bristande omsorgen och skapa goda möjligheter 
till förändring.  

5.2.3 Pålitlig omsorg 
Om inte föräldrarna kan upprätthålla en miljö som innehåller förutsägbarhet och stabilitet, kan 
det för barnets del innebära en upplevelse av otillförlitlighet i samspelsprocessen, vilket kan 
skapa ett trauma om det genomsyrar barnets uppväxt. Varje händelse av otillförlitlighet 
innebär enligt Winnicott en störning i det som han benämner som att fortsatta vara och blir i 
och med det en störning i det barnet upplever. Detta kan komma att påverka barnets 
uppfattning om omvärlden ska ses som pålitlig eller inte (Abrahamsen, 1999).  

5.3 Föräldraförmågor 

Det finns vissa förmågor som anses vara centrala när det handlar om föräldraskapet förutom 
att ge barnet kärlek och omsorg. Killén (2009) har utefter sin egen forskning och erfarenheter 
sammanställt fyra viktiga funktioner. Dessa funktioner anser hon är viktiga oavsett kulturell 
bakgrund då hon menar att alla barn i hela världen har samma behov. Lyhördhet och 
sensitivitet är två förutsättningar som föräldrarna eller omsorgspersonerna måste besitta. De 
fyra funktionerna som enligt Killén är centrala är: 

Att se och acceptera barnet som det är 
Förmågan att se sitt barn och acceptera det som det är, får konsekvenser för hur vi handskas 
med barnet och våra attityder gentemot det. Ju mer realistiska föräldrarna är i sitt bemötande 
av barnet ju mer troligt är det att barnet behandlas på ett sätt som är relevant för dess 
möjligheter och behov. Barn vars föräldrar ser dem, accepterar dem och förstår dem utvecklar 
en bra självkänsla ur den stabila grund som föräldrarna ger. Förmågan att se barnet påverkas 
av vilken situation föräldern befinner sig i och hur barnet inverkar på denne. Om det även 
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finns andra omsorgspersoner i barnets närhet såsom mor- och farföräldrar eller en trygg 
skola/förskola som ser och bekräftar barnet så blir grunden ännu stabilare. 

Att engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt  
Att positivt engagera sig i barnet på ett känslomässigt plan gynnar barnet i dess utveckling 
och lärande men även i känsloyttringar så som glädje och sorg. Genom att engagera sig så 
bemöts barnets behov av bekräftelse, stimulans, gränssättning och struktur, där det viktigaste 
är att ge respons och bekräftelse på barnets signaler. Bekräftelsen försäkrar att föräldrarna 
vägleder barnet och befinner sig där barnet är. En annan viktig aspekt av denna 
föräldrafunktion är förmågan att kunna glädjas över barnet. Barn vars föräldrar eller andra 
omsorgspersoner visar glädje och uppskattning i närheten av barnet, utvecklar en större 
förmåga att engagera sig och utveckla positiva förväntningar. 

Att hysa empati för barnet 
Empati innebär att föräldrarna lever sig in i barnets upplevelser och har förmågan att förmedla 
denna inlevelse till barnet både genom handling och verbalt. Den empatiska förmågan är 
central för att kunna ge barnet tröst och förstå dennes upplevelse, vilket hjälper det att 
kontrollera sina känslor för att barnet ska våga känna och visa känslor att föräldrarna eller 
andra omsorgspersoner är beredda att leva sig in i och kan ta emot barnets ångest, tröst och 
vrede. 

Att ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av 
Denna förmåga är helt avgörande för barnets utveckling. Förväntningarna som föräldrarna 
kan ha på barnet kan vara utmanande, bekräftande och stimulerande, men de kan även vara 
för stora eller för små. För att förväntningarna ska vara realistiska, för att förstå barnets 
potential, krävs att barnet ses på den utvecklingsnivå det faktiskt befinner sig. Dessa 
förväntningar hjälper föräldrarna att strukturera barnets liv, sätta gränser och ställa realistiska 
krav. Om barnet upplever att föräldrarna har realistiska förväntningar behöver inte barnet 
känna att det inte duger utan kan lägga sin energi på att bemästra saker.  

5.4 Fronesis 

Fronesis kommer ur Aristoteles tankar och utgångspunkter om att kunskap kan tillägnas på 
olika vis och vara av olika slag. Fronesis innebär att en individ besitter ett praktiskt förnuft 
eller en praktisk klokhet. Fronesis syftar till att kunna överväga, bedöma och att i praktiken 
välja en handling. Dessa handlingar är förbundna med det enskilda fallet och det krävs en 
förmåga att vara eftertänksam för att veta vad som gynnar den enskilda individen bäst.  
 
För att handla på bästa möjliga sätt i ett konkret enskilt fall krävs förmåga att bedöma hur 
allmän kunskap och allmänna rättesnören kan tillämpas på och anpassas efter den givna 
situationen” (Thomassen, 2007, p. 24). 
 
Fronesis syftar på hur människor utvecklas och är nära kopplat till våra individuella 
förutsättningar i praxisutövandet. Uppkomsten av fronesis sker genom en erfarenhetsprocess, 
där kunskap genom yrkesrollen ligger som grund, men även personliga egenskaper och 
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attityder skapar en helhet. Genom erfarenheterna utvecklas ett förhållningssätt som skapar en 
grund för att kunna överväga och verkliggöra det goda i bedömningar (Gustavsson, 2002; 
Thomassen, 2007). Den personliga kunskap som uppstår med fronesis är något som 
socialsekreteraren använder i sin bedömning genom magkänsla och sunt förnuft som skapats 
genom erfarenheter från närbesläktade förhållanden (Ponnert & Rasmusson, 2015).  
 

5.5 Våra teoretiska utgångspunkter i analysen 
I vår analysdel kommer vi använda oss av Killéns (2009) definitioner av föräldraförmågor för 
att analysera och kategorisera respondenternas resonemang om föräldraförmågor. En djupare 
redogörelse för hur Killén (2009) används i vår analys återfinns under 6.6.1. Vi kommer även 
använda oss av Objektrelationsteorin samt Winnicotts begrepp tillräckligt bra för att 
understödja studiens resultat och analys för att skapa en förståelse för hur det går att se på 
föräldraskap. Begreppet Fronesis kommer bidra med en djupare förståelse gällande 
socialsekreterarens erfarenhet, kunskap och magkänsla i bedömningen av ett tillräckligt bra 
föräldraskap. 

 

6 Metodavsnitt 

Nedan följer en redogörelse för studiens metodologiska utgångspunkter. Där vi för ett kritiskt 
resonemang om den kvalitativa ansatsen samt vårt val av halvstrukturerade intervjuer för att 
fånga vår empiri. Vi redogör även för hur intervjuerna genomfördes från konstruerandet av 
intervjuguide till hur empirin har analyserats. Studiens etiska ställningstagande samt 
tillförlitligheten för studien är ytterligare aspekter som beskrivs. 

6.1 Metodologisk ansats 

För denna studie har inspiration hämtats från den vetenskapliga traditionen som tar sin 
utgångspunkt i hermeneutiken då vi ämnar tolka socialsekreterarens subjektiva upplevelse av 
ett tillräckligt bra föräldraskap. Hur vi tolkar och skapar förståelse beror på att allt vi ser, 
upplever och tänker, påverkas av vår förförståelse (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studien 
grundar sig i en kvalitativ ansats, då denna forskning vill skapa fritt utrymme för 
respondenten att tala och beröra det som denne anser vara relevant och därmed skapa en 
helhetsbild. Vi avser att tolka socialsekreterarens tankar om sin bedömning genom dennes 
perspektiv och referensramar, vilket gör kvalitativ ansats relevant för studien (Bryman, 1997). 
Dock finns det nackdelar med ansatsen då risken föreligger att det inte existerar någon 
generaliserbarhet i empirin och att vi som forskare gör det Bryman (1997) kallar ”go native”. 
Go native innebär att vi går in så mycket i respondentens roll att vi tappar den objektiva 
bilden och studien mister sin reliabilitet. 

Studien ligger närmast Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlssons (2003) synsätt gällande 
abduktiv tankeoperation då vi försöker tolka och förstå enskilda händelser i ett större allmänt 
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sammanhang samt för att finna nya sätt att betrakta fenomenet på. Således fokuserar vi på 
bedömningen av föräldraförmågor ur barnavårdsutredning för att få en djupare och mer 
utvecklad kunskap om hur man ser på fenomenet. Enligt Danermark et al. (2003) handlar 
abduktion om att pendla mellan våra teorier och den empiri som framkommer, vilket sker i en 
ömsesidig påverkan för att kunskapen ska växa fram. 

För att få svar på hur socialsekreteraren resonerar kring ett tillräckligt bra föräldraskap anser 
vi att den datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst är en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 
Syftet med metoden är att tolka respondentens livsvärld och dennes beskrivningar av 
fenomen. Att metoden är halvstrukturerad innebär att intervjun bygger på en intervjuguide 
som formats utefter vissa teman. Alltså är inte samtalet som sker mellan intervjuare och 
respondent varken ett helt öppet och fritt samtal eller ett frågeformulär med slutna frågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Den halvstrukturerade intervjun är lämplig då syftet med studien 
är att explorativt söka ny kunskap samtidigt som vi på förväg har specifika teman. I form av 
barnet, föräldraförmågor och tillräckligt bra, som respondenten ska reflektera över för att 
finna svar på våra frågeställningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Vi är ute efter att tolka socialsekreterarens svar och åsikter och om det ska vara möjligt så 
måste denne ges möjlighet att tala fritt och öppet utefter de teman som ger oss svar på vår 
forskningsfråga. Andra styrkor som metoden har är den stora flexibilitet och öppenhet som 
den innebär, vilket skapar en bredare och djupare relation mellan oss som intervjuare och 
respondenten. Detta kan även vara en nackdel då risken finns att socialsekreteraren blir för 
öppen och svarar för detaljerat och känsligt på våra frågor. Då är det nödvändigt att vi som 
intervjuare hanterar detta på ett så bra och etiskt korrekt sätt som möjligt. Här är det även 
centralt att vi är medvetna om den maktasymmetri som en intervjusituation innebär (Bryman, 
2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Öppenheten och flexibiliteten som intervjumetoden 
innefattar ställer även stora krav på oss som intervjuare då vi måste lyssna aktivt så vi kan 
följa respondenten samtidigt som vi måste styra tillbaka till våra teman ifall svaren vandrar 
iväg för mycket (Kvale & Brinkmann 2009). Flexibiliteten och öppenheten var något som vi 
under intervjusituationerna kunde använda till vår fördel. Flera av respondenterna öppnade 
upp nya vägar och tankebanor för oss vilket utvecklade vår kunskap och förståelse för hur en 
bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap går till. Metodvalet styrs av studiens syfte, och 
då vårt syfte baseras på att undersöka människors tolkningar och synsätt, så tänker vi att 
metoden är väl vald (Bryman, 2011).  

6.2 Konstruerande av intervjuguide 

Utifrån studiens syfte utformade vi en intervjuguide (Bilaga1) som kunde svara på våra 
frågeställningar. De teman vi fann relevanta för studiens syfte och frågeställningar var: 
barnet, föräldraförmågor, föräldrabedömning och tillräckligt bra. Dessa teman uppkom efter 
att vi läst forskning i ämnet, formulerat ett syfte och efter diskussion med varandra om vad vi 
behöver fråga för att få svar. Temana har även anknytning till studiens teoretiska referensram. 
Frågorna formulerades med ett språkbruk som skulle passa respondenternas akademiska 
profession och följdfrågor konstruerades för att om möjligt få en djupare förståelse. Vi var 
fullt medvetna redan när vi konstruerade intervjuguiden att varje intervjusituation kommer 
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vara unik och att därmed följdfrågorna kommer skilja sig åt. Det mest centrala i 
sammanhanget var att ge respondenterna möjlighet att delge sin syn på bedömningen av ett 
tillräckligt bra föräldraskap. Denna möjlighet har skapats genom att ge respondenterna 
utrymme att delge sina kunskaper och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuguidens början bygger på inledande frågor för att skapa en relation med respondenten. 
Dessa följdes av mer öppna tematiserade frågor där respondenten gavs möjlighet att spontant 
berätta vad hen ansåg och hur hen tolkade olika fenomen. Till exempel- vad tänker du på när 
du hör barnets bästa? Eller vad är ett gott föräldraskap enligt dig? Dessa följdes upp av 
sonderande frågor som var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 
2009). 

6.3 Urval  

Då vår studie är av kvalitativ karaktär ämnar vi därmed inte att statistiskt generalisera (Kvale 
& Brinkmann, 2009), vilket också bidrar till att urvalet inte kan anses som centralt. Vårt mål 
är att uppnå kunskap om vad studiens socialsekreterare bedömer som ett tillräckligt bra 
föräldraskap och därmed har vi gjort ett icke-sannolikhetsurval. Detta har gjorts genom vad 
Larsen (2007) benämner snöbollsmetoden, då vi direkt kontaktat personer som antas ha god 
kunskap i ämnet. Snöbollsmetoden innebär att dessa personer i sin tur kan varsko oss om 
andra personer som kan vara relevanta för studien. 

För att finna lämpliga respondenter utformades ett informationsbrev (Bilaga 2) som vi avsåg 
skicka till olika socialkontor. Vi diskuterade med varandra och med vår handledare om det 
bästa vore att maila först och ringa sedan eller tvärtom. Efter noga övervägande bestämde vi 
att maila informationsbrevet först där information framgick att vi ämnade ta kontakt för att 
undersöka om eventuellt intresse förelåg för deltagande i studien. Detta beslut togs utefter vår 
förförståelse för socialtjänstens pressade arbetssituation och höga arbetsbelastning. Nästa steg 
var att avgöra hur många socialkontor som skulle kontaktas, hur många respondenter och 
vilka kriterier dessa skulle uppfylla. Informationsbrevet sändes ut till sju olika socialkontor 
som geografiskt var spridda över ett stort område. Egentligen hade vi bara ett krav på våra 
respondenter, vilket innebar att de skulle arbeta med, eller har goda kunskaper om 
barnavårdsutredningar. Mailet sändes till enhetschefer inom Individ och familjesektorn.  
Några kontor svarade direkt att de mottagit informationen och skulle stämma av i 
arbetsgruppen, för att sedan återkomma. Några dagar senare började vi ringa runt till de olika 
enhetscheferna på socialkontoren. Vi blev trevligt bemötta och oftast hänvisade vidare till de 
socialsekreterarna som kunde tänka sig att ställa upp. Ett kontor fick vi inte tag på trots att vi 
både ringt och mailat flertalet gånger. Ett annat kontor avböjde att delta på grund av 
organisatoriska orsaker. På ett tredje kontor var enhetschefen väldigt positiv men fick inget 
gehör från sina socialsekreterare. Så till slut fick vi bokat sju intervjuer med socialsekreterare 
från fyra olika kontor. Respondenterna var både 1:e socialsekreterare och utredande 
socialsekreterare inom Barn och ungdom. Respondenterna fick själva avgöra om intervjun 
skulle genomföras på deras socialkontor eller om de ville komma till Högskolan.  
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6.4 Genomförande av intervjuerna 

Vi skickade ut en övergripande intervjuguide till våra tilltänkta respondenter för att de skulle 
ha en uppfattning om frågornas innebörd. Risken fanns att vi skulle få manualbaserade svar, 
vilket var något som vi övervägde noga innan. Men vi ansåg att det var mer etiskt korrekt att 
respondenterna hann förbereda sig. Vid intervjuerna närvarade båda författarna av studien, 
fördelningen av arbetet innebar att en av oss hade huvudansvaret och den andra noterade det 
som sades som vi kunde ha nytta av i ett senare skede. Den som hade huvudansvaret skötte 
själva intervjun medan den som skrev flikade in med relevanta följdfrågor. Detta upplevde vi 
vara ett bra sätt att genomföra intervjuerna på. Dels för att vi båda hörde samma sak som 
kunde underlätta vår analys, samt att vi fick tillfälle att efter varje intervju diskutera och 
reflektera över det som sagts. När vi bokade in våra intervjuer gjorde vi ett strategiskt val och 
bokade inte in alla intervjuer på samma dag. Dels hade inte det varit möjligt på grund av 
undersökningens geografiska bredd, dels för att vi ville ha möjlighet att transkribera varje 
intervju i nära anslutning till genomförandet. Detta gjorde att vi fortfarande hade intervjun 
färsk i minnet med alla sinnesintryck och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

6.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår studie utgått från Kvale och Brinkmann (2009) fyra aspekter av etiska riktlinjer 
vid forskning för att beakta de etiska ställningstaganden som studien kan medföra. 

Informerat samtycke innebär att de tilltänkta respondenterna informeras om studiens 
övergripande syfte. En central del i det informerade samtycket är frivilligheten att delta i 
studien och att respondenten har möjlighet att närsomhelst avbryta intervjun eller inte svara på 
en fråga. Att respondenterna frivillig valt att delta i studien är viktigt för studiens 
tillförlitlighet, då ovilja att delta kan innebära att materialet brister i trovärdighet (Kalman & 
Lövgren, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Det informerade samtycket beaktades i vår studie 
genom att vi dels i informationsbrevet som sändes ut med förfrågningen om att delta i studien, 
informerade om frivilligheten och möjligheten att avbryta. Vid varje intervjutillfälle 
informerades även varje respondent innan intervjun började om studiens syfte och deras 
möjligheter till att avbryta eller avstå att svara på en fråga. Respondenterna fick även ge sitt 
samtycke till att intervjuerna spelades in. När intervjuerna var slut så ställdes även frågan om 
det var något som de sagt som de ville ändra på eller ta bort.  

Genom dessa två informationstillfällena gavs även respondenterna konfidentialitet. Vilket 
innebär att respondenterna lovades anonymitet både när det kom till egna namn, men även 
vilken kommun och socialtjänst som de tillhörde. Det poängterades även att i slutresultatet av 
studien kommer inte citat och uttalanden kunna härledas till någon specifik person. 
Respondenterna tillförsäkrades även att det endast var författarna av studien som hade tillgång 
till materialet. Om det skulle vara nödvändigt så skulle även vår handledare få tillträde. Att 
det insamlade materialet inte  skulle användas i något annat syfte än till vår studie var något 
som var viktigt att klargöra, men även att materialet kommer förvaras på ett tillförlitlig sätt. 
Materialet kommer efter studiens genomförande att förstöras, vilket är angeläget för våra 
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respondenter att veta. Om respondenterna ges stor konfidentalitet så leder det till att intervjun 
blir ärligare, fylligare och öppnare  (Kalman & Lövgren, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att tänka på de konsekvenser en intervju kan skapa för respondenterna är en viktig etisk 
aspekt enligt Kvale och Brinkmann (2009) då de skriver att konsekvenser måste bedömas 
utefter vilken skada respondenten kan lida. Detta ska sättas i relation med vilka vetenskapliga 
fördelar studien medför. Det etiska övervägande som ska ske är om kunskapen som studien 
medför överväger den skada som respondenten lider. Vi som intervjuare måste vara medvetna 
om att metoden för insamlandet av vår empiri medför en stor öppenhet och flexibilitet som 
kan skapa vissa dilemman då risken finns att respondenten blir för öppen och avslöjar för 
mycket. Detta var något som vi reflekterade över både innan intervjuerna genomfördes och 
efteråt. Vår förförståelse, som vi redogjort för i tidigare forskning, säger oss att ämnet inte är 
lätt att diskutera då det råder oenighet och otydlighet om vad som anses vara tillräckligt bra. 
Att socialsekreterarna ges möjlighet att tänka till och reflektera över ämnet kunde skapa både 
negativa, såsom en känsla av otillräcklighet, men även  positiva konsekvenser. Då de ges 
möjlighet att verkligen tänka till och reflektera över vad de egentligen anser. Detta var även 
något som våra respondenter uttryckte efter intervjuerna. 

Forskarens roll är den sista aspekten som Kvale och Brinkmann (2009) tar upp. Här betonas 
den roll som vi har i studiens genomförande. Vilka moraliska och etiska beslut som tas under 
studiens gång. Detta har inneburit att vi löpande har reflekterat och diskuterat vår förförståelse 
och vilket samband den har med de analyser vi gjort. Vi har hela tiden reflekterat över vårt 
engagemang i olika frågor som uppstått. Som vi tidigare nämnt påverkas även metodvalet av 
en öppenhet som ställer krav på oss som forskare. Då det krävs en lyhördhet och flexibilitet så 
inte respondenterna eller vi själva frångick studiens syfte och hamnade på teman som inte ska 
beröras. 

Några andra etiska reflektioner som vi har haft under studiens genomförande är bland annat 
att båda författarna deltog vid intervjuerna. Detta var något som kunde påverka 
respondenterna negativt då vi redan innan har ett övertag i och med den maktasymmetri som 
uppstår i en intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock övervägde de fördelar, som 
vi tidigare nämnt, med att båda närvarade. Vilket kan härledas till det Kvale och Brinkmann 
(2009) skriver om konsekvenserna av en intervju. Att en av författarna har en vag relation till 
några av respondenterna är även det något som vi starkt har övervägt. Dels såg vi att denna 
relation gav oss tillträde till socialkontoren, vilket var något som respondenterna själva 
uttryckte. Dels märktes tydligt hur mer avslappnade de respondenterna var jämfört med de 
som det inte fanns någon relation till. Detta är även något som Wolanik Boström och 
Öhlander (2012) poängterar som en viktig aspekt av forskarens roll i intervjusituationen. Vi 
har av etiska skäl valt att inte namnge respondenterna för att på så vis minska risken att citaten 
ska kunna härledas till en specifik respondent.  

6.6 Analysmetod 

Studien bygger på en kvalitativ ansats med inspiration av en abduktiv tankeoperation.  I 
kvalitativa studier finns det inga rätta eller standardiserade analysmetoder utan förfarandet 
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varierar från studie till studie. Vi har använt oss av kodning och kategorisering för att finna 
olika teman och därmed en möjlighet till att jämföra och tolka de olika socialsekreterarnas 
utsagor. Kodning av text går ut på att olika nyckelord eller meningar markeras ut för att lättare 
kunna identifieras. De olika koderna är till för att klassificera och hjälpa till i analysen av 
materialet (Watt Boolsen, 2007). Tematisk analys är enligt Bryman (2011) den vanligaste 
kvalitativa analysmetoden, däremot finns det inga tydliga beskrivningar hur en analys ska 
genomföras. Braun och Clarke (2006)  menar att tematisk analys är flexibel och kan användas 
för att skingra erfarenheter, betydelser och verkligheten hos respondenterna. De beskriver sex 
steg i den tematiska analysen; bekanta sig med data, skapa initiala koder, finna teman, granska 
sina teman, definiera och namnge sina teman för att slutligen skriva sin analys. 

Metoden är till för att skapa ett ramverk för hur den tematiska analysen ska gå till. Det finns 
olika sätt att tänka när olika teman ska skapas. Bryman (2011) beskriver några av dem så som 
repetitioner, olika teman som återkommer. Likheter och skillnader, där respondenter beskriver 
samma fenomen på olika sätt. Metaforer, när metaforer används för att beskriva något. Det 
går även skapa teman genom teorirelaterat material, då teman kopplas till olika teoretiska 
utgångspunkter. 

6.6.1 Bearbetning av datamaterial  
Vi påbörjade vår analys redan när vi transkriberade intervjuerna vilket är första steget i Braun 
och Clarks (2006) analysaspekter. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade läste 
vi igenom alla intervjuer flera gånger för att skapa oss en helhet. När det var gjort så läste vi 
var för sig igenom en intervju i taget och påbörjade steg två i analysen genom att plocka ut 
meningar och nyckelord som vi tyckte var centrala för studiens syfte och frågeställningar. 
Efter det diskuterade vi vilka ord och meningar vi plockat ut och gjorde därmed en gemensam 
kodning. Efter att vi gjort detta på samtliga sju intervjuer, började vi om på intervju ett igen 
och sorterade upp alla koder efter teman i intervjuguiden så som barnet, föräldrar och 
tillräckligt bra. När alla intervjuers nyckelord och meningar var sorterade och vi läst alla 
intervjuer ytterligare för att inte missa relevanta saker, så granskade vi våra teman och fann 
underkategorier. Dessa var till exempel barns behov, föräldraförmåga och brister. Nu gjordes 
en ny sortering av koderna utefter underkategorierna. Detta var dock svårare än vad vi tänkt 
oss då flera av koderna passade under flera olika teman. Socialsekreterarna kunde prata om 
brister i termer av att inte föräldraförmågan var fullgod. Hen kunde benämna barnets 
symptom som både en brist i föräldraskapet och eget beteende, vilket gjorde kategoriseringen 
svårhanterligare än vad vi först förmodat. 

Vid den sista sorteringen och granskningen fann vi även en ny kategori, i form av 
socialsekreteraren, med underkategorier så som bedömning och tillräckligt bra. Efter kodning 
och sortering framkom två tydliga teman, insikt och sätta barnets behov främst. När detta var 
gjort sorterade vi våra kategorier om föräldraskap utefter Killéns (2009) definitioner av 
föräldraförmågor för att kunna genomföra vår analys och finna svar på våra frågeställningar. 
Teman som berör tillräckligt bra och socialsekreteraren kategoriserades och tematiserades 
för att kunna analyseras efter våra teoretiska utgångspunkter. Vi har använt oss av flera av 
Brymans (2011) sätt att finna teman. Dessa är således repetitioner, då flera socialsekreterare 
nämnde samma sak i olika sammanhang. De är även teorirelaterade, eftersom vissa teman är 
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knutna direkt till teori. Vi använde även till viss del likheter och skillnader då vi jämfört 
socialsekreterarnas svar på våra frågor. Vår analys grundar sig på att vi under varje tema 
sammanställt vad de olika socialsekreterarna uttryckt och kopplat samman det med tidigare 
forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att lyfta fram citat som förstärker 
och klargör socialsekreterarens tolkning av ett föräldraskap, samt deras syn på bedömningen 
av ett tillräckligt bra föräldraskap.  

Nedan illustreras exempel på hur vi använde oss av Killén (2009) definitioner av 
föräldraförmågor i vår analys och kategorisering av intervjuerna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Analysmodell (Fritt efter Killén 2009) 

 

6.7 Studiens tillförlitlighet 

För att kunna ges möjlighet att mäta studiens trovärdighet finns det tre begrepp som ständigt 
bör uppmärksammas i vetenskapliga studier i form av reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet (Björklund & Paulsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 
 

1. Att se och acceptera barnet 
Se och bemöta barnet för att utveckla 
en bra självkänsla 

Ex. Föräldraförmåga: Stabilitet över 
tid, Stabil trygg hemmiljö, Trygg 
hamn, Barnet tanka energi 

Brister: Ej känna sig accepterad, 
Ingen Stabilitet och kontinuitet över 
tid 

2. Att engagera sig känslomässigt  
Bekräfta, stimulera, gränssätta och 
struktur. Kunna glädjas över barnet 

Ex. Föräldraförmåga: Vara 
känslomässigt tillgänglig, Stimulans i 
form av att upptäcka världen, Visa 
barnet omvärlden 

Brister: Inte härda ut barnets 
känsloyttring och signaler, Inte 
uppmuntra barnet att utforska världen 

	  3. Att hysa empati 
Leva sig in i barnet. Ge tröst och 
kontrollera känslor 

Ex. Föräldraförmåga: Förutsägbarhet 
i känslouttryck, Vara tillgänglig 

Brister: Inte visa empati 

4. Att ha realistiska förväntningar 
Utmanande, bekräftande stimulerande. 
Ej för stora eller små förväntningar 

Ex. Föräldraförmåga: Ha uppsikt och 
skydda barnet, Ligga steget före och 
följa barnets utveckling 

Brister: Orealistiska förväntningar, 
Krypa tidigt, Ingen trygg anknytning 
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6.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig studiens resultat anses vara, och handlar dels om 
huruvida resultatet kan återges vid andra tillfällen och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vidare handlar reliabilitet om att ha säkerhet och stringens i insamlandet av data och 
att forskaren är konsekvent i genomförandet av arbetet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). 
Detta uppmärksammades genom att intervjuguiden formulerats med explicita frågor för att 
minimera risken för feltolkningar. Samt genom att hålla oss till intervjuguiden och försöka 
undvika ledande frågor, som oavsiktligt kan ha inverkan på respondenternas svar (Bryman, 
1997; Kvale & Brinkmann, 2009). För att åstadkomma reliabilitet i vår studie har vi dessutom 
tillsammans tolkat den insamlade empirin och sedan reflekterat och diskuterat vad som yttrats 
i intervjuerna (Watt Boolsen, 2007). 

6.7.2 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning studien undersöker vad den är avsedd att undersöka 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skall validering 
inte bara koncentreras på forskningens slutsatser utan skall genomsyra hela forsknings- 
processen. För att uppnå validitet har vi ständigt haft studiens syfte och frågeställningar i 
centrum, vilket också skedde under konstruerandet av intervjuguiden. Då frågorna utgjordes 
av en halvöppen karaktär, har följdfrågor ställts, för att på så sätt undvika missförstånd men 
också för att kunna erhålla en djupare förståelse inför det som uttrycks.  

6.7.3 Generaliserbarhet  
Generalisering syftar till att kunna överföra undersökningens resultat till övrig population 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det föreligger 
vissa problem angående generaliserbarheten i kvalitativa studier, då varje intervjusituation 
anses vara unik samt att intervjupersonerna oftast är färre till antalet. Det kan således vara så 
att även vår studie kan vara betänklig att generalisera då varje intervju står för en unik 
situation gällande tid och rum samt för den interaktion som uppstod mellan författarna och 
respondenten. Då studien baseras på sju intervjuer, finner vi att urvalet är för litet för att anses 
som generaliserbart.  

6.8 Diskussion om metodvalet      

Förutom den kritik och diskussion som framförts ovan anses kvalitativa analyser ofta sakna 
transparens och det är svårt för läsaren att förstå vad studien går ut på, vilka besluts som 
fattats och hur studien genomförts (Watt Boolsen, 2007). Detta är något som vi under hela 
skrivprocessen reflekterat över och försökt att undvika genom att dokumentera alla val som 
gjorts och vara så tydliga som möjligt. Något annat som vi reflekterat över under studiens 
genomförande är andra alternativ att utföra studien på. Vi har diskuterat både vinjettstudier 
och granskning av utredningar som komplement till halvstrukturerade intervjuer. Tyvärr har 
vi känt att tiden som vi har till vårt förfogande för att genomföra studien har varit för knapp 
för att hinna med både intervjuer och något av förslagen ovan. Som vi tidigare nämnt är vår 
metod inspirerad av en kvalitativ tolkningslära från hermeneutiken. Detta innebär att vår egna 
personliga tolkning och förkunskaper kan ha påverkat resultatet, vilket kräver en begrundande 
självreflektion (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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7 Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av studiens resultat samt en analys gjord i ljuset av vår teoretiska 
referensram. Först ämnar vi belysa det goda föräldraskapet, vilket följs av hur det bristande 
föräldraskapet framställs. För att till sist klarlägga hur resonemanget ser ut kring ett 
tillräckligt bra föräldraskap. 

7.1 Det goda föräldraskapet 

Något som samtliga socialsekreterare anser vara centralt är föräldrars ansvar att tillgodose 
barnets behov, ge skydd och att barn ska ha det bästa. Vad som menas med barns bästa är 
individuellt enligt socialsekreterarna och därför bör bedömningen ske efter varje unik individ, 
vad som är det bästa för just det här barnet.  

Enligt Andersson och Hollander (1996) är barnets bästa inte ett statiskt begrepp och 
betydelsen varierar beroende på tid och situation. Begreppet har olika betydelser för olika 
människor och varje barns situation måste beaktas för att fastställa barnets bästa. Flera av 
socialsekreterarna menar dock att det ibland sker en krock mellan barnets bästa och barnets 
vilja. En av socialsekreterarna benämner det som:  

Man skulle kunna tänka att barnets vilja är lika med barnets bästa, men så är det inte alltid. 
Ibland är det så, men ibland är det så att man måste våga ta ett vuxenperspektiv som 
socialsekreterare. Man behöver lyfta sig själv både över barnen och föräldrarna för att se 
barnets bästa.  

Eekelaar anser att det finns två synsätt att se på barnets bästa. Det subjektiva synsättet innebär 
att barnet själv får uttrycka sina åsikter om vad om är bäst för just hen. Det objektiva synsättet 
innebär att socialsekreteraren gör en bedömning som grundar sig på beprövad erfarenhet och 
vetenskap. För att skapa de bästa förutsättningarna för att bedöma barnets bästa skall de båda 
synsätten dock kombineras (SOU, 1997:116).  

Här tycker vi oss kunna urskilja svårigheten mellan att tillgodose barnets behov och önskan 
samtidigt som socialsekreteraren skall skilja på vad som faktiskt är bäst för barnet. Vad barn 
har för behov råder en större samsyn hos socialsekreterarna då de samtliga anser att alla barn 
har olika behov och då främst olika mycket behov. Alla barn har behov av kärlek, 
grundläggande omsorg och känslomässig tillgänglighet. Socialsekreterarna framhäver även att 
en trygg anknytningsperson och någon som ser barnet som fundamentalt. Broberg (2007) och 
Lundberg (2005) menar att föräldrarnas förmåga att fungera som en fysisk och psykisk trygg 
bas, har stor betydelse för kvaliteten på barnets anknytning. I de fall barn får växa upp i 
miljöer där omvårdnaden inte täcker det behov som barnet är förberett att klara av, föreligger 
det risk att barnet utvecklar bestående brister i sin känslomässiga och sociala utveckling 
(Broberg, 2007; Lundberg, 2005). Enligt Winnicott så kan varje händelse av otillförlitlighet 
förorsaka en störning i det barnet upplever. Detta kan påverka barnets uppfattning om världen 
skall ses som pålitlig eller inte (Abrahamsen, 1999).  
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Ett barn kan ha jättemycket behov av känslomässig tillgänglighet, medans ett annat har större 
behov av vägledning och gränssättning, ett barn kanske har behov av stabilitet, att vardagen 
skall bestå av tydlig kontinuitet, att det inte är olika varje dag. 

I ovanstående citat uttrycker socialsekreteraren det som både Andersson och Hollander (1996) 
samt Azar och Cote (2002) anser vara fundamentalt för att förstå barns olika behov. De menar 
att föräldrar måste kunna möta barns behov med flexibilitet och anpassningsbarhet. Även Eve 
et al. (2014) uttalar detta då de skriver att föräldrar bör ha insikt i varje barns behov och kunna 
acceptera sina egna begränsningar.  

Resultatet visar att socialsekreterarna tycks vara väl överens om att föräldraskapet handlar om 
att kunna möta barnets behov genom kunskap och engagemang. Flera av dem anser även att 
föräldraförmågor på något sätt är medfött och att det som föräldrarna själva upplevt är de 
referensramar som de utövar sitt föräldraskap genom. Abrahamsen (1999) menar att för att 
föräldern skall kunna inta barnets perspektiv, är det viktigt att någon har intagit deras. För 
barnets del innebär det att den upplevda omsorgen de erfarit av föräldern återspeglas i 
kommande relationer som barnet upprätthåller. Dock menar socialsekreterarna att flera av 
föräldraförmågorna går att träna upp genom till exempel modellinlärning för att klara av att 
möta barnets grundläggande behov. Synsättet går att relatera till Winnicotts tankar om 
förälderns förutsättningar att utveckla sina omsorgsförmågor med hjälp av de professionella, 
där föräldern i en strukturerad miljö ges stöd och förståelse för det svåra (Abrahamsen, 1999). 
Likväl framhålls det av socialsekreterarna, att inlärning emellertid inte är något som alla 
mammor eller pappor klarar att utföra, då en viss problematik hos dessa kan var ett hinder 
samt att det krävs en vilja hos föräldrarna. Att möta och tillgodose de känslomässiga behoven 
är något som anses vara svårare att träna upp, vilket kan försvåra samspelet mellan förälder 
och barn (Abrahamsen, 1999). Ovanstående resonemang kan illustreras med följande 
uttalande: 

De flesta föräldrar kan lära sig mekaniskt, man vet hur man ska göra, byta, hur man torkar 
flickor framifrån och bak till exempel. Man kan lära sig det, men det är det här finliret - 
känslomässig tillgänglighet- vilket är svårt!  

Med grund i Killéns (2009) definitioner på föräldraförmågor går det uppfatta 
socialsekreterarna syn på föräldraskapet och vilka föräldraförmågor som är mest centrala. 
Socialsekreterarna anser att de mest basala förmågorna är att tillgodose barnets grundläggande 
behov och tillse barnet kärlek och har därmed samma tankar som Killén (2009) samt 
Söderholm (2006). Det blir tydligt i analysen att socialsekreterarna har uppfattningen att den 
känslomässiga delen av föräldraförmågorna är de som är mest centrala. Att se och acceptera 
barnet, engagera sig känslomässigt och att hysa empati var de förmågorna som var 
framträdande då socialsekreterarna skulle benämna viktiga förmågor.  

Att se och acceptera barnet 
Socialsekreterarnas syn på föräldraförmågor utgjordes av en tilltro till föräldrarnas 
möjligheter att skapa en stabil och trygg miljö där barnet får känna sig delaktigt och 
respekterat. Förmågan till flexibilitet och att se barnet samt möjligheten till att vara en trygg 
hamn är andra sätt att se på det goda föräldraskapet. Detta går att härleda till Broberg (2007) 
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resonemang samt bekräftas av Woodcock (2003), som också åsyftar att det inte bara räcker 
med kärlek, en önskan och en vilja att vara en bra förälder, utan det måste även finnas 
förmågor att kunna utföra föräldraskapet. Andra viktiga aspekter inom Killéns (2009) första 
definition på föräldraförmågor är att föräldrarna har insikten att se sina begränsningar och vad 
det gör med barnet.  

Att man har förmågan att säga att jag fixar inte det här, jag behöver hjälp! Då finns det 
utvecklingspotential. Alltså den här förändringsmöjligheten, jag tänker att det är nog den 
bästa föräldraförmågan en förälder kan ha!  

Ovanstående citat belyser det som flertalet av socialsekreterarna uttrycker att en viktig aspekt 
innebär att faktisk be om hjälp när föräldrarna inser att deras förmågor inte är tillräckliga. 
Detta styrker Eve et al. (2014)  i sin studie där de professionellas syn på de mest primära 
föräldraförmågorna särskilt utgjordes i form av förälderns förmåga till insikt gällande barnets 
individuella behov samt förälderns förmåga att be om hjälp i ett försök att förbättra 
situationen.  

Att vara känslomässigt engagerad på ett positivt sätt 
Att vara känslomässigt engagerad innefattar flera viktiga aspekter av föräldraskapet (Killén, 
2009). Socialsekreterarna belyser detta som en fundamental del i föräldraskapet då förmågor 
som gränssättning, engagemang och struktur framhävs som centrala. De menar även att barn 
behöver kontinuitet och förutsägbarhet i vardagen med fasta rutiner och en stabil dygnsrytm. 
Föräldrarna måste ha förmågan att strukturera och organisera barns tillvaro för att kunna 
tillgodose denna stabilitet. För att uppnå detta krävs det enligt White (2005) att föräldrarna har 
kunskap, motivation, resurser och möjligheter. Förutsägbarhet handlar även enligt 
socialsekreterarna om föräldrars förmåga att ge barnet stabilitet vid känsloyttringar. Barnet 
vet att om hen blir arg eller ledsen så kan det gå till föräldrarna och veta att hen kommer 
bemötas med en förutsägbar reaktion från föräldrarna. 

Att stimulera barnet till utveckling är en annan aspekt som de flesta socialsekreterarna anser 
ska ingå i ett bra föräldraskap. Dock råder det en mindre oenighet om hur viktig och 
avgörande denna förmåga är för bedömningen. Alla socialsekreterare definierade stimulans på 
samma sätt och gav den samma innebörd. De menar att föräldrar bör sätta ord på samspelet 
som sker i vardagen för att barnet ska utvecklas och uppleva stimulans. Samtidigt är det 
förälderns uppgift att barnet får möjlighet att upptäcka världen och hantera intrycken i lagom 
mängd. Winnicott menar att detta är en viktig del i barns utveckling, då de skall ges möjlighet 
att uppleva världen i lagom mängd, för att på så vis ges en känsla av kontroll över sina behov 
(Abrahamsen, 1999). Känslomässig tillgänglighet är en annan aspekt som ryms inom Killéns 
(2009) definition. Socialsekreterarna framhäver att känslomässig tillgänglighet är grundsten i 
föräldraskapet och går inte att bortse ifrån i bedömningen. Nedan uttrycker socialsekreteraren 
sin åsikt om att känslomässig tillgänglighet är en central föräldraförmåga: 

Absolut, det är en grund, har jag inte den känslomässiga tillgängligheten som förälder, så 
faller ganska mycket. 
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Här ser vi en tydlig koppling i socialsekreterarnas resonemang, som kan relateras till 
objektrelationsteorin som menar att den vuxnes förmåga till känslomässig uppmärksamhet 
och tillgänglighet i samspelet med barnet, ses som något helt avgörande för barnets 
personlighetsutveckling (Abrahamsen, 1999; Lindén, 2002).   

Att hysa empati för barnet 
Killén (2009) beskriver en empatisk aspekt av föräldraskapet, då hon anser att föräldrar bör 
kunna hjälpa barnet att hantera känslor och frustrationer. Ett bra föräldraskap innebär enligt 
socialsekreterarna att kunna möta barnets känsloyttringar och stå ut i obehag. Många föräldrar 
klarar av att möta barnet vid glada och småsura känslor men denna förmåga innebär att stå 
kvar och ta emot barnets arga och ilskna känslor också. Att se och möta barnet med respekt 
och åldersadekvata förväntningar är andra viktiga delar av föräldraskapet som lyfts upp i 
empirin. Vilket styrks av Azar och Cote (2002) och Killén (2009) tankar om vad ett 
föräldraskap ska innehålla. De menar att föräldrar måste kunna möta barnets känslomässiga 
och fysiska behov på ett sätt som mäter sig mot barnets utvecklingsnivå. Även Hindberg 
(2001) anser att föräldraskapet innefattar föräldrarnas förmåga att möta barnet på ett sätt som 
är motsvarande barnets utveckling och ålder.  

7.1.1 Summering 
Viktiga centrala förmågor i ett föräldraskap är enligt socialsekreterarna att tillgodose barnets 
behov och kunna möta barnets behov genom kunskap och engagemang. Föräldrar bör även se 
barnet genom att visa empati samt skapa en trygg och stabil miljö där barnet känner sig 
accepterat är andra viktiga förmågor som lyfts fram. Att ge barnet åldersadekvat stimulans 
och gränssättning ansågs även som fundamentalt för barns utveckling. 

 

7.2 Det bristande föräldraskapet 

Många av socialsekreterarna nämner det goda föräldraskapet i termer av när omsorgen brister 
och föräldraskapet inte fungerar. Detta är något som tidigare forskning gjord av Choate och 
Engstrom (2014), samt Eve et al. (2014) lyfter upp som en problematik då föräldrarnas 
svagheter istället för styrkor blir det som utgör bedömningen. Flera socialsekreterare menar 
att när det finns tydliga brister hos föräldrarna så är det viktigt att benämna det som syns, att 
sätta ord och förklara det de ser, samtidigt som föräldrarna behöver bekräftelse i att 
föräldraskapet inte är så enkelt. Resonemanget speglar Winnicotts (1994) tankar där han 
menar att det måste finnas en förståelse för hur svårt det kan vara att vara förälder. Några 
socialsekreterare uttryckte även att föräldrarna för det mesta vet med sig vad de inte klarar av 
även om de oftast inte vill höra att de är dåliga, då det är smärtsamt att ta in. Ovan nämnda 
resonemang exemplifieras av följande citat:  
 
 … ofta hänger det ihop med att föräldern har så stora behov själv, som de inte har fått eller 
får tillgodosedda, de fixar inte att tillgodose barnets behov, det hänger väldigt starkt 
samman! Det är där jag menar att de flesta vill sina barn väl, men de förmår inte helt enkelt 
och det är där det ofta blir bristande omsorg. 
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Detta uttalande styrks av Winnicotts (1994) tankegångar då han menar att synen hos de 
professionella måste genomsyras av en grundläggande tro att föräldrarna har en stark vilja och 
önskan att kunna göra det bästa för sina barn.  

Flertalet socialsekreterare ger uttryck för att försummelse är ett vitt brett begrepp, i vilket det 
inryms en mängd olika faktorer. Detta resonemang stämmer väl överens med vad Söderholm 
(2006) konstaterar då hon menar att försummelse av basbehoven är en allmängiltig 
formulering för att framställa vilka former av brister i omsorgen ett barn kan utsättas för. En 
annan förklaring tycks vara enligt Gough och Stanley (2007) att försummelse ses som ett 
utmanande begrepp för socialsekreterarna då begreppet i sig engagerar moraliska 
bedömningar av förälderns beteende gällande omsorg och delaktighet i barnets liv. Bristande 
omsorg handlar enligt socialsekreterarna om när föräldrar inte kan tillgodose barnets behov 
under en längre tid. De menar att försummelsen att inte ge barnet den grundläggande 
omsorgen så som mat, kläder samt underlåta sig att ge barnet hälsovård ofta hänger ihop med 
att föräldrarna har för stora egna behov. Om bristerna blir för påtagliga löper enligt Brodin 
(2008) barnen större risk att leva under utsatta livsvillkor, vilket också kan leda till att barnen 
själva kan hamna i missbruk, kriminalitet och självdestruktivitet.  

Socialsekreterarna menar att det förr i tiden fanns mer smutsiga och hungriga barn, vilket gör 
att i dag upptäcks den bristande omsorgen på ett mer känslomässigt plan. Detta tror 
socialsekreterarna kan vara en trolig orsak till att den bristande omsorgen upplevs som svårare 
att bedöma då den inte är lika framträdande som fysisk misshandel. Resonemanget tycks 
stämma väl överens med vad Söderholm (2006) tänker angående svårigheten att definiera 
försummade barn, vilket tros ligga i att barnet till en början inte alltid uppvisar några 
illavarslande symptom. Detta kan leda till en osäkerhet hos de professionella om hur, när eller 
om man skall ingripa. En annan aspekt som socialsekreteraren nämner är att 
”sönderstressade” föräldrar kan ses som orsak till föräldrars bristande omsorg, då de i vissa 
situationer har svårt att sätta barnets behov främst, på grund av samhälleliga ekonomiska 
aspekter. Detta resonemang går i linje med Eve et al. (2014) som belyser vikten av att man 
som förälder har förmågan att se barnet och prioritera dess behov, vilket kan medföra att 
föräldern måste göra vissa egna uppoffringar.  

När socialsekreterarnas syn på brister ställs emot Killéns (2009) definitioner på 
föräldraförmågor tycker vi oss kunna uppfatta en större spridning och fördelning mellan de 
olika förmågorna än vad som var tydligt vid det goda föräldraskapet. 

Att se och acceptera barnet 
Socialsekreterarna uttrycker att när föräldrar inte ser barnet och inte skapar en miljö som gör 
att barnet känner sig accepterat uppstår det brister i omsorgen. Föräldrars oförmåga att skapa 
stabilitet för barnet är något som socialsekreterarna påpekar vara en stor brist. Exempel på 
detta kan innebära en hemmiljö som kantas av osäkerhet för barnet där många vuxna kommer 
och går i barnets liv. Detta ges stöd åt i Eve et al. (2014) som pekar på förälderns förmåga att 
skydda barnet mot andra människor som kan göra skada. Andra exempel enligt 
socialsekreterarna kan vara när föräldrarna har en ”på och av” relation med en nära anhörig 
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som till exempel mormor. Ena stunden tillåts barnet prata med mormor och i nästa stund 
uttrycks att ”mormor är ond”. Brist på stabilitet innebär även att föräldrarna flyttar runt barnet 
mycket och oftast får barnet inte en chans att säga farväl utan det blir ett abrupt avsked. När 
det inte finns någon stabilitet och kontinuitet för barnet över tid så brister föräldraskapet. 
Detta framkommer även i White (2005) och Woodcocks (2003) forskning där man som 
förälder måste skapa en förutsägbar miljö med förmågan att upprätthålla rutiner och struktur, 
där barnet känner trygghet och förståelse. Detta enligt Havnesköld och Risholm Mothander 
(2002)  kan på så vis underlätta barnets utveckling så att denna gynnas optimalt och barnet 
socialiseras in i en gemenskap som är lämplig. Detta är även något som Killén (2009) uppger 
som relevanta tankar om föräldraskapet.  

Stabilitet och kontinuitet över tid, alltså brister när det inte håller över tid. Alltså jag tröstar 
barnet ibland, men inte alltid, jag ger barnet mat men inte alltid…  

Det som socialsekreteraren menar är att föräldern måste kunna möta barnets behov i alla lägen 
och inte bara ibland, när det passar föräldern. När föräldrar inte klarar av det utan har ett 
instabilt förhållningssätt så påverkas barnet negativt och kan uppvisa symptom på 
försummelse. Detta går i linje med White (2005) resonemang som menar att en individ kan 
vara förälder under en kort period och under vissa omständigheter som ett möte eller vid 
hembesök. Men besitter inte förmågan att vara en god förälder under lång tid. Detta handlar 
enligt Abrahamsen (1999) och Winnicott (1994) kanske inte om en ovilja utan mer en 
oförmåga då föräldrarna inte själva har växt upp i en stabil och förutsägbar miljö.  

Att engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt och hysa empati för barnet 
Föräldrars bristande förmåga att engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt är den 
aspekten av föräldraskapet som socialsekreterarna kan ge mest exempel på. Detta kan, menar 
vi höra ihop med det förändrade inflödet av anmälningar som berör mer känslomässiga brister 
som flera socialsekreterare uttrycker sig uppleva. När en förälder inte kan möta barnets 
känsloyttringar och bekräfta dennes känslor och upplevelser i den mån som barnets behov 
kräver så försvinner den empatiska förmågan och det uppstår brister i föräldraskapet menar 
socialsekreterarna. 

Är du ledsen? Är du arg? Är det något som hänt? Har du slagit dig?  Om barnet skrattar vid 
matsituationen - Var det gott? Var det sött? Att kunna sätta ord på- att kunna finnas där.  

Om föräldrarna inte gör saker i tillräcklig stor utsträckning så uppstår det brister. Att göra 
saker handlar enligt socialsekreterarna, bland annat om det samspel som sker mellan barn och 
föräldrar i olika situationer, som i citatet ovan. Eller att föräldrarna inte ger barnet beröm och 
uppmuntran tillräckligt ofta. Som vi tidigare nämnt i resultatet för det goda föräldraskapet, så 
är stimulans en viktig aspekt av föräldraskapet. Om barn inte får uppleva stimulans eller om 
det utsätts för överstimulans så anser socialsekreterarna att det finns brister. Om föräldern 
”gör saker” i tysthet och inte benämner ting så underutvecklas barnets hjärna. Samma sak sker 
om föräldrar underlåter att visa barnet världen i måttlig dos. Socialsekreterarna menar även att 
här kan det ske en överstimulans om barnet ges allt för stor frihet och får ta del av världen på 
egen hand. Flera av socialsekreterarna kan ge exempel på när barn har visat tecken på 
understimulering och ”tvingats” ta tag i saker själv.  
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Ett barn, 1½ år som cyklar fram och tillbaka på en trehjuling och som tog mobilen och 
hanterade den som ett äldre barn. För att överleva tänker man... Återigen är det ett tecken på 
omsorgsbrist, att ett litet barn redan från början vet att det inte är någon ide att be om hjälp- 
här får jag klara mig själv. 

Ett annat exempel är: 

Det här barnet får klara sig själv, blir ju våran bedömning då, detta är ju ett barn som skapat 
sig egna förutsättningar för att överleva! Helt enkelt! Och då tar man sig ut i världen helt 
själv! Och börjar krypa för att man behöver stimulans och ingen ger mig det.   

Ovanstående resonemang återspeglar Winnicotts syn på det goda samspelet mellan föräldern 
och barnet vilket har stor betydelse för barnets psykiska mognad och utveckling. Där de goda 
upplevelserna som barnet utsätts för, bör överväga de negativa. Att omsorgen är anpassad för 
barnets behov är fundamentalt då den utgör basen för all senare psykologisk utveckling. För 
det lilla barnet innebär detta att få ta emot världen i lagom stora doser, för att på så vis kunna 
ta in upplevelserna och bearbeta dessa, och därmed ges möjlighet att styra över sina behov. 
För barnet i exemplen ovan föreligger risk att det får uppleva en värld som det saknar psykisk 
mognad att förstå vilket kan medföra att barnets emotionella utveckling försenas 
(Abrahamsen, 1999; Lindén, 2002). Socialsekreterarna menar att föräldrar inte gör detta för 
skojs skull utan för att de själva inte fått med sig hur ett samspel med barnet ska fungera. 
Detta går att koppla till Winnicotts (1994) tankar om att en förälder måste blivit hållen för att 
själv kunna hålla. En av socialsekreterarna refererade till Anders Brobergs1 tankar: 

Det som man fått själv, det sitter i ryggmärgen och allt annat är en kamp.  

Att ha realistiska förväntningar på sitt barn 
Att ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av (Killén 2009) handlar mycket om, 
enligt socialsekreterarna, föräldrarnas förmåga att ha insikten om vad barnet klarar av. Om 
föräldrarna inte klarar av att ligga steget före barnet så att det inte skadar sig eller om 
föräldern är för upptagen med andra saker och förväntar sig att barnet ska klara sig själv 
uppstår stora brister i föräldraskapet. 

Olyckor händer så lätt, men ibland är det ju försummelse helt enkelt. Att man är upptagen 
med annat och inte orkar.  
 
Han är snabb! Ja men då måste ni ligga steget före! Det räcker att jag tittar bort! Ja precis! 
Det räcker med en sekund! Det handlar om att hela tiden kunna förebygga, och brister man i 
det, att ligga steget före och kan förebygga olyckor. Ja då brister man ganska stort!  
 
En annan säkerhetsaspekt är när föräldrar inte förmår att skydda barnet mot faror eller våld. 
Socialsekreteraren menar att en förälder måste kunna skydda barnet mot personer som gör 
barnet illa. Har föräldern styrkan och förmågan att inte skicka barnet på umgängeshelg om 
hen är medveten om att barnet far illa där? Om det inte är så, så uppstår uppenbarliga brister. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Docent, Universitetslektor i klinisk psykologi, med inriktning mot barn och ungdomar 
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Ovanstående tankegångar stämmer väl överens med Woodcock (2003) som menar att det är 
synnerligen viktigt att den ena föräldern har förmåga att skydda sitt barn om det förekommer 
eller finns risk att våld förekommer mellan föräldrarna. Vidare menar Woodcock (2003) att 
föräldrarna måste inneha en medvetenhet och insikt om barnets utveckling gällande ålder och 
mognad, för att inte utsätta sitt barn i fara.  
 
Det som dock framkommer mest är om föräldern ställer orealistiska krav eller har orealistiska 
förväntningar på barnet. Föräldern anser att barnet ska ut och upptäcka världen men 
socialsekreteraren tänker att barnet istället blir gränslöst och har svårt att hitta hem till den 
trygga famnen (Broberg, 2007). När föräldrar ställer för höga krav, så ger de barnet en känsla 
av att det inte duger (Killén, 2009). Socialsekreteraren ger exempel på när föräldrarna tänker 
att barn ska göra saker innan de gör det, de pratar innan de ens har förmågan. 
Socialsekreteraren menar att: 

Erfarenheten säger mig att dessa föräldrar säger att bebisen gör saker som det inte gör. Där 
det finns en föreställning om mitt barn som alltid pratar annars men inte när ni är här.  

Citatet ovan illustrerar det som flera socialsekreterare har gett uttryck för då föräldrarna har 
orealistiska krav och förväntningar. Föräldrarna tycker att barnet är så framåt och duktigt när 
de behärskar saker som inte är åldersadekvat. Det kan handla om att barnet pratar fast det inte 
gör det egentligen eller att barnet förväntas laga sin egen och eventuellt mindre syskons mat 
trots att det egentligen är alldeles för litet för det. Då ställer föräldrarna för höga krav på 
barnet och om barnet då inte hanterar uppgiften så kommer barnet troligtvis känna sig 
misslyckat (Killén, 2009). Detta kopplar vi till Winnicotts syn på att omsorgen och miljön 
runt barnet måste föregås av vuxna som anpassar sina behov med inlevelse och identifikation, 
så att föräldrarna har kapacitet att kunna minimera psykiska och fysiska kränkningar 
(Abrahamsen, 1999). Detta styrker Hindberg (2001) som menar att en förälder måste kunna 
sätta gränser och bedöma vad som är adekvat för barnet att klara av sett utifrån ålder och 
mognad. Dock menar White (2005) att om föräldrarna skall uppnå detta så verkningsfullt som 
möjligt, fordras kunskap, motivation, resurser och möjligheter.  

7.2.1 Summering 
Sammanfattningsvis tycks socialsekreterarna ha en unison syn på vad som utgör ett bra - 
respektive bristande föräldraskap, vilket ges stöd åt i Budd (2004), Hoghugi och Speight 
(1998), Kellet och Apps (2009) samt Taylor et al. (2009). Dock poängterar Hoghugi och 
Speight (1998) att även om det finns en tydlig diskrepans gällande de föräldrar som inte är 
tillräckligt bra och uppenbar fysisk misshandel, innebär det att tillräckligt bra inte skall ses 
som ett argument att bortförklara eller minimera påföljderna av ett skadligt föräldraskap. 

7.3 Tillräckligt bra föräldraskap 

Begreppet ”good enough” eller tillräckligt bra, som vi använder i denna studie, är något som 
samtliga av socialsekreterarna är bekanta med. I empirin framgår emellertid begreppets 
komplexitet då socialsekreterarna inte kunde sätta ord på en entydig definition av begreppet. 
Vissa av socialsekreterarna använder inte begreppet överhuvudtaget, medan några av dem 
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använder det i samtal och diskussioner med kollegor. Endast ett fåtal använder det i skrift i 
sina utredningar. Resonemanget om användandet av begreppet går delvis i linje med Kellet 
och Apps (2009) resultat som visar att somliga socialsekreterare upplever svårigheter att 
beskriva vad begreppet betyder. Men att vissa också kände sig obekväma att använda 
tillräckligt bra i sitt resonemang, då det upplevdes som oetiskt i förhållande till föräldrarna. 
Resultatet visar att när socialsekreterarna resonerar om ett tillräckligt bra föräldraskap och 
vilka faktorer som påverkar deras bedömningar så lyfts flera aspekter upp. Några menar att 
förutom den yrkesmässiga erfarenheten och kunskapen som de har med sig, så utgör den 
personliga erfarenheten något som till viss del finns med i bedömningen. Detta resonemang 
går i linje med Gustavsson (2002) och Thomassen (2007) som lyfter att kunskaper och 
erfarenheter påverkar vilka bedömningar som utförs. De menar att dessa handlingar är 
förknippade med det enskilda fallet vilket gör att det krävs förmåga att vara eftertänksam för 
att kunna avgöra vad som gynnar den enskilde individen mest. Några av socialsekreterarna 
poängterar betydelsen av att vara klar med sina personliga åsikter och veta sin egen 
ståndpunkt. Detta ges delvis stöd åt i Kellet och Apps (2009), Sundell et al. (2007) samt 
Taylor et al. (2009) studier som dock påvisade att bedömningen till stor del utgjordes av 
socialsekreterarens egna värderingar och erfarenheter. Gough och Stanley (2007) menar att 
begreppet försummelse i sig är utmanande för socialsekreteraren då det inrymmer moraliska 
bedömningar, vilket gör det problematiskt. Men att svårigheten också grundas i att det 
föreligger delade meningar om vad begreppet innehåller.  

För jag vet ju att tillräckligt bra föräldraskap är totalt helt olika från dig och mig. Det är 
återigen vad jag har med mig och vad har jag lärt mig på vägen och vad är mina 
erfarenheter. Dels personliga erfarenheter och yrkesmässiga.  

Vi har olika triggers! Det är en skyldighet att veta vad och vilka de är. Du måste ha någon 
slags kunskap, vad går jag igång på... Vad är triggers för mig? 

Citaten ovan illustrerar det som flera av socialsekreterarna belyste under intervjuerna om hur 
egna personliga referensramar och erfarenheter kan ha inverkan i bedömningen om det inte 
finns en medvetenhet hos socialsekreteraren. Detta resonemang styrks av Andersson (2013) 
som menar att ärenden som innefattar små barn, ofta orsakar dilemman hos social- 
sekreteraren. Orsaken tycks ligga i att små barn väcker djupa känslor hos olika människor. 
Vidare nämner socialsekreterarna att dessa känslor kan utgöra svårigheter för nyanställda 
socialsekreterare som inte har någon erfarenhet och den kunskap som krävs för att göra en 
subjektiv bedömning. Detta bekräftas av Gustavsson (2002) och Thomassen (2007) som 
menar att uppkomsten av fronesis sker genom en erfarenhetsprocess. Där kunskap genom 
yrkesrollen ligger som grund och genom erfarenheten utvecklas ett förhållningssätt som 
skapar förutsättningar för att överväga och verkliggöra det som anses som rätt i bedömningen. 
Socialsekreterarna poängterar samtidigt vikten av att arbetsgruppen diskuterar och lyfter 
frågan inom gruppen för att delge och sprida kunskapen vidare. Vilket bekräftas av Munro 
(2010) som belyser behovet av ett arbetsklimat som godtar komplexiteten i arbetet. Hon 
menar att de professionella har behov av en öppen dialog kollegor emellan, som tillåter att 
dela både bra och dåliga erfarenheter (Munro, 2010). Resonemanget tycks vara viktigt då flera 
av socialsekreterarna uttryckte att en viss del i bedömningen grundar sig i en magkänsla som 
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de fått genom erfarenheter och kunskaper som de förvärvat genom tidigare utredningar. Detta 
kan relateras till Ponnert och Rasmussen (2015) som menar att den personliga kunskap som 
uppkommer med fronesis är något om socialsekreteraren använder i sin bedömning genom 
magkänslan som skapats av erfarenheter från tidigare bedömningar. I Taylor et al. (2009) 
studie framhävs att erfarenheten gör också att den enskilde handläggaren stundtals tänjer på 
gränsen för vad som kan anses som tillräckligt bra föräldraskap, beroende på tidigare 
erfarenheter socialsekreteraren har med familjen.  

Magkänsla är egentligen ett lite tabubelagt ord men ibland i vårt jobb så kan jag faktiskt säga 
att har man någorlunda lång erfarenhet och känner att man vet på ett ungefär. Då kan man 
gå både på det och kunskap.  

Det låter så fult att säga att det blir någon slags fingertoppskänsla efter hand när man känner 
vart gränsen går. 

Ovanstående citat går i linje med Kellet och Apps (2009) och Munro (2002) vars resultat 
visade att även om socialsekreterarna framförallt grundade sin bedömning utefter vissa 
kriterier som kunde svara på om föräldraskapet kunde anses som tillräckligt bra gav de mest 
erfarna socialsekreterarna uttryck för att magkänslan var ett slags gränssnitt för hur 
föräldraförmågorna skulle bedömas som tillräckligt bra eller inte. Munro (2002) belyser att 
socialsekreteraren ofta måste göra komplexa bedömningar som innefattar svåra beslut under 
svåra förhållanden. Bedömningar som utgörs av begränsad kunskap, tidsbrist och med ibland 
motstridiga känslor. Dock poängterar Munro (2002) att de instinktiva och analyserande 
egenskaperna skall ses som något förenande och inte som något tudelat.  

Med erfarenhet och så ja det är klart att man får en känsla av att det är något som inte är så 
bra, magkänslan är ganska viktigt så.  

Socialsekreterarna poängterar även att det är viktigt att i sin yrkesroll vara ödmjuk inför de 
familjer som de träffar och förstå att alla människor kan hamna i utsatta positioner som 
påverkar föräldraförmågan.  Det är viktigt att påminna sig om att föräldrar inte förstör för sina 
barn av ondo. Detta bekräftas av Winnicott (1994) ståndpunkt gällande föräldraskap och 
förhållandet mellan barn och föräldrar. Han menar att det måste finnas en grundläggande 
tilltro till föräldrarnas starka vilja, önskan och förmåga att kunna göra det allra bästa för sina 
barn. Ovanstående resonemang kan illustreras med följande uttalande: 

Så där tror jag som socialsekreterare att det är enormt viktigt att ha ödmjukheten inför att 
människor dels har olika situationer och kan hamna i olika situationer. Det kan hända vem 
som helst. Det händer även oss. Men att man tar hjälp och också har insikten i att det går att 
förbättra. 

7.3.1 Summering 
Socialsekreterarna i studien använder sig av tillräckligt bra föräldraskap i olika grad, dock var 
samtliga medvetna om begreppets innebörd. Några aspekter lyftes upp som påverkade 
bedömningen så som erfarenheter och kunskaper. Dessa erfarenheter och kunskaper kunde 
vara både av personlig och av yrkesmässig karaktär. Även magkänslan kunde påverka till viss 
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del även om samtliga socialsekreterare påpekade att det endast var en liten del. Något som 
lyftes fram var vikten av att reflektera med i arbetsgruppen för att försöka få en gemensam 
bild av vad som är tillräckligt bra. Detta går delvis i linje med tidigare forskning (se exempel 
Kellet & Apps; Sundell et al.) dock påvisar forskningen ett större samband mellan magkänsla 
och socialsekreterarens bedömning än vad denna studie visar. 

 

8 Fördjupad analys 

Nedan följer en fördjupad analys av den insamlade empirin gällande socialsekreterarens 
resonemang kring ett tillräckligt bra föräldraskap. Denna redogörelse bygger på vår egen 
analys och uppfattning av empirin samt det som vi har kunnat urskilja med hjälp av det 
samlade kunskapsläget och teorier. Först redogörs för två olika nivåer i bedömningen som vi 
kunnat urskilja. Sedan följer ett resonemang kring socialsekreterarnas definitioner av ett 
tillräckligt bra föräldraskap. Avslutningsvis beskrivs två centrala kriterier i bedömningen som 
framkommit genom studien resultat, i form av insikt och sätta barnets behov främst. Dessa 
kriterier har varit genomgående i bedömningen av ett föräldraskap ända från det goda till 
bristande till vad som anses som tillräckligt bra. 

8.1 Två nivåer i bedömningen av tillräckligt bra 

Resultatet av vår studie visar att vad ett tillräckligt bra föräldraskap innebär för 
socialsekreterarna tycks vara svårt att uttrycka i ord. Flera av socialsekreterarna fick verkligen 
tänka till och fundera på vad det innebar just för dem. Faktorer som påverkar bedömningen 
förutom att den grundar sig på kunskap, erfarenheter och till viss del magkänsla som nämnts 
tidigare, utgörs den också av lagstiftning och regelverk. Barns symptom eller tecken på 
bristande omsorg är något som vägs in i bedömningen. För att föräldraskapet ska kunna 
bedömas som inte tillräckligt bra behöver menar socialsekreteraren barnet uppvisa symptom 
som kan kopplas till brister i föräldraförmågan, vilket ibland kan vara svårt. Detta styrks av 
Söderholm (2006) som skriver att det föreligger svårigheter i att definiera försummade barn. 
Vilket tros bero på att barnet i ett första skede inte alltid uppvisar några illavarslande 
symptom, vilket i sin tur kan leda till en osäkerhet hos de professionella om hur, när eller om 
man alls skall ingripa.  

Vi tycker oss kunna urskilja två nivåer i bedömningen av ett tillräckligt bra föräldraskap, som 
i stora drag bygger på gränserna till frivillighet eller tvång. Socialsekreterarna resonerar om 
tillräckligt bra när föräldrarna brister i sitt föräldraskap men det är inte så allvarligt så att en 
tvångsåtgärd måste forceras. Det är mer på en nivå där socialsekreteraren bedömer att det i 
nuläget inte är ett tillräckligt bra föräldraskap. Föräldrar erbjuds då en insats som kan 
komplettera de brister som de anses ha. Det som socialsekreterarna uttrycker stämmer överens 
med de idéer Winnicott (1994) lyfter. Nämligen att i stället för pekpinnar så erbjuds 
föräldrarna stöd och hjälp i att medvetandegöra bristerna. Alltså att de professionella skall 
omge familjen i form av stöd, förståelse och en struktur så att föräldrarna på så sätt ges 
möjlighet att få insikt om det som upplevs som svårt. Detta för att de på så vis skall kunna 
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upprätthålla en miljö som upplevs som fullständigt betryggande för barnet. Likväl menar 
socialsekreterarna att frivilligheten i lagstiftningen dock gör att föräldrarna kan välja att ta 
emot insatsen eller avböja. Om de nekar insats så kan inte socialsekreteraren göra så mycket 
mer utan måste anse att föräldraskapet är tillräckligt bra.  

…dom allra svåraste ärendena. När man inte har något samtycke till att få jobba vidare på 
något sätt och man vet inte riktigt. Ibland så kan man få släppa dessa ärenden som man… och 
det känns inte bra och hoppas att det kommer tillbaka… och där är ju någonstans vad är 
tillräckligt bra. 

Vi uppfattar en frustration hos socialsekreterarna när de som de uttrycker måste ”lämna barn 
utan insats” hos föräldrar vars förmåga att tillgodose behoven inte är optimala, men där 
frivilligheten som belyses i lagstiftningen kan sägas skapa dessa förutsättningar. 
Socialsekreterarnas arbete med familjen grundar sig i ett nära samarbete med föräldrarna för 
att på så vis trygga uppväxten för barnet. Socialtjänstens ansvar innebär också att säkra barns 
välfärd om vårdnadshavaren brister i sin omsorg (Lundgren, et al., 2014; Prop.2012/13:10). 
Här kan vi se det dilemma som uppstår när föräldrarna inte är av samma åsikt som 
socialsekreteraren angående att tillgodose barnets behov. Trots att socialsekreteraren upplever 
och ser tecken på att barnet inte har det tillräckligt bra, så kan hen inget annat göra än att 
vänta då föräldrarna inte är motiverade eller har insikt i problematiken.  

8.2 Socialsekreterarens definition av tillräckligt bra 

I bedömningen om ett tillräckligt bra föräldraskap uttrycker socialsekreterarna föräldrars 
förmåga att skapa förutsägbarhet och stabilitet för barnet. Kan inte föräldrarna upprätthålla en 
miljö som kantas av kontinuitet och pålitlighet i samspelet finns det en risk att barnet hämmas 
i den fortsatta utvecklingen (Abrahamsen, 1999; Winnicott, 1994). Nedanstående citat 
tydliggör hur socialsekreterarna förklarar hur det går att se på ett tillräckligt bra föräldraskap.  

Där du har långa perioder där det är stabilt, där föräldrarna är känslomässigt tillgänglig och 
barnet får sina behov tillgodosedda också kommer en tillfällig svacka pga. en förälder som 
tillfälligt går i depression eller något annat. Där bedömer man det ofta som tillräckligt bra 
med någon stödjande insats just då. Men där de där perioderna som är stabila och barnen får 
sina behov tillgodosedda är väldigt korta. Också sticker det upp eller ner dippar där det är 
väldigt väldigt flackt i föräldraskapet. Där är det INTE tillräckligt bra. 

Nedan illustreras en sammanfattning på socialsekreterarnas tankar om tillräckligt bra och dess 
innebörd. Den raka linjen representerar vad som är tillräckligt bra gränsen. Den kurviga linjen 
utgör exempel på föräldraskapet över tid.  

Figur 2 illustrerar hur ett ”acceptabelt” föräldraskap kan se ut, då föräldraförmågorna pendlar 
lite över och under gränsen över tid men det är ingenting som ger några symptom eller tecken 
på att barnet far illa. Här kan det erbjudas insats om föräldrarna vill ta emot den. 
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Figur 2 Acceptabelt föräldraskap (Egenillustrerad bild) 

Figur 3 ger uttryck för det flera socialsekreterare poängterade med att föräldrar kan brista i 
sina förmågor under vissa perioder i livet, men att dessa perioder inte får komma för ofta eller 
vara för länge. Oftast finns det en annan förälder eller nära anhörig som kan stötta upp under 
dessa svackor. Om det inte finns något nätverk så kan socialtjänsten erbjuda stöd och 
stöttning. Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2006) som menar att vad som anses vara 
acceptabla och oacceptabla förhållanden för ett barn att växa upp i och vilka brister 
föräldrarna kan ha i sin omsorg finns det ingen allmän gräns för. Utan denna bedömning 
måste utgöras av andra faktorer och hänsyn måste tas till vad i barnets och familjens nätverk 
som kompenserar upp tillkortakommanden.  

	  	  
Figur 3 Svajande föräldraskap (Egenillustrerad bild) 

Figur 4 illustrerar när ett föräldraskap inte är acceptabelt då föräldraförmågorna pendlar 
mellan bra och bristande med alldeles för stora toppar och dalar och under alldeles för lång 
tid. I dessa situationer finns det ingen förutsägbarhet, kontinuitet, stabilitet eller känslomässig 
tillgänglighet. Barnen som lever under dessa förhållanden vet inte vad som förväntas av dem 
eller sin omgivning (Killén, 2009). 

  

Figur 4 Oacceptabelt föräldraskap (Egenillustrerad bild) 

En annan viktig aspekt som påverkar socialsekreterarens bedömning om ett föräldraskap är 
tillräckligt bra handlar om föräldrars förmåga till flexibilitet och möta varje barn i 
syskonskarans behov. De menar att en förälder måste kunna se varje barns individuella behov 
och se vad just det barnet behöver. De anser även att eftersom alla barn har olika behov så kan 
en förälder ha förmågan att vara tillräckligt bra förälder till två av tre barn men det tredje 
barnet har så stora behov så föräldern har inte förmågan att tillgodose det barnets behov. Det 
är i sådana lägen som socialsekreteraren menar att föräldern måste ha insikten att det finns ett 
behov att få stöttning, samt att förstå att föräldraskapet inte är så enkelt. Detta stämmer väl 
överens med Winnicotts syn som utgörs av att förälderns omsorgsförmåga i sig inte kan anses 
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vara statisk. En förälder kan till exempel vara en tillräckligt bra förälder för ett barn i 
syskonskaran, men inte för de andra (Abrahamsen, 1999; Lundén, 2010).  

Den andra nivån av ett tillräckligt bra föräldraskap ligger enligt vår uppfattning, på gränsen 
vid tvångsinsats eller inte. Alltså om det finns grund för att gå in med tvång enligt LVU 
(Sundell et al. 2007). Här uttrycker socialsekreterarna en frustration över hur lagstiftningen 
ser ut och att den bedömningen som de gör, inte alltid går i linje med vad lagtexten säger om 
tvångsinsatser. Socialsekreterarna påpekar att det är ett stort spann där tvång är tillämpligt och 
frivilligheten tar vid, vilket gör att barn kan riskera att fara ännu mera illa. De menar att deras 
bedömning är att föräldraskapet inte kan anses vara tillräckligt bra men inte så oacceptabelt så 
att det går att få igenom ett omhändertagande i förvaltningsrätten. Detta resonemang styrks av 
Kellet och Apps (2009) som menar att socialsekreterarens bedömning av tillräckligt bra sågs 
egentligen som ett minimikriterium för vad som ansågs som acceptabelt, snarare än önskvärt. 
I dessa situationer så påpekar socialsekreterarna att bedömningen av föräldraskapets brister 
inte helt och hållet är deras egen bedömning, vilket illustreras i nedanstående citat: 

Sen kan man ibland känna att det här ÄR inte tillräckligt bra men det räcker inte som LVU 
grund. Vi skulle inte få igenom det här ärendet i förvaltningsrätten där måste vi släppa. Men 
vi kanske inte egentligen tycker det är tillräckligt bra. Så där är det kanske inte helt och hållet 
vår egen bedömning heller. För vi har lagstiftningen. 

Dock poängterar flera av dem att det är viktigt att de i sin utredning dokumenterar att de anser 
att familjen behöver hjälp och stöttning även om de vet att föräldrarna kommer tacka nej till 
insatsen eller att det inte kommer hålla för ett LVU. Det viktigaste är ändå att det 
dokumenteras. Detta kan vi se vara centralt då samtliga socialsekreterare menar att när 
kriterierna för LVU inte är uppnådda och det inte finns något samtycke av föräldrarna så 
måste de backa undan och hoppas att det kommer in en ny anmälan. Föräldraskapet måste då 
anses vara tillräckligt bra och socialsekreterarna antar att i vissa ärenden finns det andra 
instanser, så som skola, förskola eller BVC som har uppsikt på barnet och familjen. Om 
familjen blir aktuella för en ny utredning och det då inte står dokumenterat vad som 
framkommit i tidigare bedömningar exempelvis förslag till insatser så kanske det inte finns 
underlag för en tvångsinsats den här gången heller. Detta går i linje med Andersson (2013) 
resonemang om att barnavårdsärenden ofta utgörs av ett synsätt som innebär att 
socialsekreteraren ska avvakta och se vad som sker. Förhoppningsvis inkommer en ny 
orosanmälan och socialtjänsten kan starta en ny utredning på barnet och skapa allians med 
familjen så att de kan erhålla det stöd som eventuellt krävs, för att skapa en förändring. 

En av socialsekreterarna sammanfattar sitt resonemang om föräldraförmågor, brister och 
konsekvenser för barnet 

Är det så att det finns brister i föräldraförmågorna som går att koppla till att det brister hos 
barnet, då kan jag säga att ni behöver hjälp med detta! Har barnet, man kan kalla det någon 
form av symptom eller uppvisar på något sätt de här bristerna och jag kopplar dessa till 
föräldraförmågan, då tänker jag att egentligen är det ju inte tillräckligt gott föräldraskap då, 
för då har ju barnet symptom… eller uppvisar brister i sina behov. Det likamedtecknet är ju 
inte att barnet inte kan leva under dessa förutsättningar. Det kan ju vara brister i 
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föräldraförmågan som gör att man kan leva och ha ett förhållandevis gott liv, men är de inte 
så kraftiga så att vi måste forcera en åtgärd. Jag kan ju önska att familjen tog emot hjälp. 
Men om de inte gör det, då får det här barnet dras med de här föräldraförmågorna… så är 
det. 

8.3 Centrala kriterier i bedömningen 
 
8.3.1  Insikt 
Något som vi kan se genomsyra hela bedömningen av ett tillräckligt bra föräldraskap, från det 
goda och det bristande, till föräldraförmågor och socialsekreterarens syn på tillräckligt bra 
föräldraskap, är föräldrars förmåga till eller brist på insikt. Flera socialsekreterare ger uttryck 
för att en god föräldraförmåga är när föräldern har insikt att förstå sina begränsningar och vad 
eventuella brister har för konsekvenser för barnet. De menar även att om en förälder anses ha 
en bristande föräldraförmåga till exempel oförmågan att tillgodose barnets grundläggande 
känslomässiga behov, så riskerar barnet att fara illa. Om föräldern dessutom inte har insikten 
av att deras oförmåga gör barnet illa så är det en större brist än att inte ha insikten (Choate & 
Engstrom, 2014; Eve, et al., 2014; Woodcock, 2003). 

Jag tänker också utifrån att ha insikt i hur barnet påverkas inom alla områdena där kommer 
det tillräckligt goda föräldraskapet in tänker jag. För när barn påverkas på något sätt av 
mina bristande föräldraförmågor och jag inte förstår det då tänker jag att man tappar det 
tillräckligt goda föräldraskapet. 

Flera av socialsekreterarna menar således att en viktig del i bedömningen om ett föräldraskap 
är tillräckligt bra eller inte beror på föräldrarnas förmåga till insikt om sina brister och sin 
vilja till förändring. Resonemanget stämmer väl överens med tidigare forskning och 
Winnicotts idéer som menar att det inte bara räcker att älska sitt barn, utan det är primärt att 
ha insikt i barnets känslomässiga behov och att kunna möta dessa behov (Abrahamsen, 1999; 
Woodcock, 2003). 

För på något sätt kan jag inte säga att det är tillräckligt gott föräldraskap om barnet får gå 
med smutsiga, för små, slitna kläder till skolan varje dag och bli mobbad. För brister man i 
den insikten som förälder. Då tycker jag inte att det är ett tillräckligt bra föräldraskap. Men 
gör jag så gott jag kan om jag köper kläder på second hand men dom är rena och hela, då är 
det tillräckligt bra föräldraskap. För då har jag gjort det jag kan och har en insikt i vad det 
betyder för barnet.  

Ovanstående resonemang kopplar vi till Hessle (1996) som menar att förälderns 
insiktsförmåga och vilja till förändring ses som fundamentalt i bedömningen av 
föräldraskapet. En annan aspekt menar Rasmusson (2009) är att föräldrarna kan ha svårt att 
erkänna sina tillkortakommanden, vilket medför att det inte går att ställa för stora krav när 
föräldrarna har svårt att inse sina brister. I stället skall förändringsarbetet vara motiverande, 
för att på så sätt ge föräldrarna insikt. Vidare framhålls att föräldrarna måste vara medvetna 
om sina styrkor, förmågor och svagheter, för att de lättare skall förstå vad för slags problem 
som råder, samt vilka valmöjligheter som finns gällande insatser.  
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8.3.2  Sätta barnets behov främst 
Resultatet visar även att föräldrars förmåga att sätta barnets behov främst är något som är 
genomgående på liknande sätt som förmågan till insikt. Socialsekreterarna menar att denna 
förmåga är något som många föräldrar brister i och att detta kan bero på att de har för stora 
egna behov och problem så de har svårt att sätta barnet först. De anser även att de flesta vill 
sina barn väl men har inte kunskapen att se vad barnet behöver. Att sätta sitt barn främst är 
något som visat sig vara en viktig föräldraförmåga både i forskning (Eve, et al., 2014; 
Hindberg, 2001; Kellett & Apps, 2009; Lundberg, 2005; Woodcock, 2003) och studiens teori 
om samspelet mellan barn och vuxna. Både Killén (2009) och Winnicott (Abrahamsen, 1999) 
anser att för en förälder ska vara tillräckligt bra behöver hen ha förmågan att sätta sina egna 
behov åt sidan och se sitt barn.  

Så mina egna behov som förälder går före barnets behov. Och där är ju en jätteknut att 
hitta… Det kan jag säga att många gånger där det inte funkar, är ju mycket att föräldrarnas 
behov går före barnets. Att jag inte förstår och kan sätta mig in i hur detta blir för barnet. 
För jag har så stora egna behov.  

9 Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka och analysera hur socialsekreteraren inom barn och 
ungdom resonerar kring sin bedömning av vad ett tillräckligt bra föräldraskap innebär utifrån 
barnets behov. De frågeställningar som behandlats har varit vad socialsekreteraren anser vara 
ett gott- respektive bristande föräldraskap. I detta avsnitt diskuteras studiens huvudsakliga 
resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Att analysera vår empiri var till viss del problematisk då innehållet i det som sagts har gått in i 
varandra, samt att det varit svårt att dra tydliga gränser vad socialsekreterarna anser vara gott 
eller bristande föräldraskap. Detta kan ha orsakats av att de i sina resonemang har varvat sina 
tankar om gott och bristande även om vi i vår intervjuguide upplevde att vi hade en tydlig 
uppdelning så blev inte följden att socialsekreterarnas svar var lika påtagligt indelade. Detta 
exemplifierar den komplexitet som råder i bedömningen av föräldraskapet, då social- 
sekreterarna enklare tycks kunna förklara vad som är ett bristande föräldraskap. En trolig 
orsak kan vara att det som anses vara ett gott föräldraskap är mer statiskt medan bristerna kan 
variera i allvarlighetsgrad. Även om socialsekreterarna är noga med att uttrycka att föräldrars 
positiva sidor och egenskaper måste lyftas fram, så visar vår studie att så inte alltid är fallet. 
Detta är något som uppmärksammats i tidigare forskning då Choate och Engstrom (2014) och 
Eve et al. (2014) menar att utredningar oftast påvisar svagheter hos föräldrarna istället för 
styrkor. Det finns ingen entydig teori om föräldraskapet vilket gör att vi har fått skapa en 
teoretisk referensram istället för att använda oss av rena teorier för att svara på vårt syfte och 
frågeställningar. Detta har att göra med dels den inriktning vi valt på studien men även att 
föräldraskapet är så komplext och att vad som ska ses som tillräckligt bra föräldraskap är 
diffust. 
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Studiens slutsats visar på en samsyn mellan socialsekreterarna och tidigare forskning 
(Andersson & Hollander, 1996; Azar & Cote, 2002; Eve, et al., 2014) då samtliga anser att 
barnets behov är väldigt individuellt beroende på barn och då främst att barn har olika mycket 
behov. Föräldraskapet är enligt socialsekreterarna något som till viss del är medfött, då det 
handlar om att kunna inta barnet perspektiv. För att kunna göra det krävs att föräldern själv 
ska ha upplevt att någon intagit deras (Abrahamsen 1999). Dock poängterar socialsekreterarna 
att vissa förmågor går att träna upp genom till exempel modellinlärning, men att inlärningen 
kan vara svårare när det kommer till den känslomässiga delen av föräldraskapet. Studiens 
resultat visar även att socialsekreterarna har en gemensam syn på vad som anses vara ett gott 
föräldraskap. De menar att det finns vissa förmågor som en förälder bör ha för att anses vara 
en god förälder. Först och främst är det att vara känslomässig tillgänglig, vilket utgör en 
grundsten i föräldraskapet. De andra övergripande förmågorna är; möta varje barns behov, 
insikt till sina egna begräsningar, ge stimulans, sätta barnets behov främst, se och acceptera 
barnet samt tillgodose stabilitet. Dessa förmågor lyfts även fram som relevanta i den tidigare 
forskningen (se t.ex. Azar & Cote, 2002; Eve et al., 2014; Killén, 2009) som gjorts inom 
området. Vi kunde se att vissa föräldraförmågor hade olika stor betydelse, och var mer eller 
mindre viktiga i bedömningen. En trolig orsak tycks vara socialsekreterarens egna 
erfarenheter, kunskaper och referensramar. Ett sådant exempel blev synligt i vår empiri då 
flertalet av våra socialsekreterare lyfte fram vikten av föräldrars förmåga att ge barnet 
stimulans genom att till exempel benämna saker och visa barnet omvärlden i den takt som 
passar barnet. Medan vissa inte ansåg att förmågan till att ge barnet stimulans var avgörande i 
bedömningen (Abrahamsen, 1999; Lindèn, 2002).  

En slutsats vi kan dra är att bristande föräldraskap är när föräldrarna underlåter att tillgodose 
barnets behov under längre tid. Socialsekreterarna poängterar även att det idag förekommer en 
annan sort av bristande omsorg mot tidigare, då det inte alltid längre handlar om smutsiga och 
hungriga barn. Bristerna ligger mer på det känslomässiga planet vilket också gör de svårare att 
upptäcka. En brist som socialsekreterarna framhäver som viktig är när föräldrarna inte klarar 
av att ge barnet stabilitet och kontinuitet över tid. Vilket stärks av bland annat White (2005), 
Killén (2009) och Woodcock (2003). Föräldrar måste kunna bemöta barnets olika 
känsloyttringar och det måste ske i alla lägen. En förälder kan inte bara göra det ibland när det 
passar hen bäst, utan det måste ske hela tiden, vilket kan kopplas till Azar och Cotes (2002) 
tankar om vad ett föräldraskap ska innehålla när de lyfter att en förälder ska kunna bemöta 
barnets känslor och beteende på ett adekvat sätt. En annan stor brist är om föräldrarna inte har 
insiktsförmågan för vad eventuella brister har för påverkan på barnet, vilket var något som 
socialsekreterarna belyste som fundamentalt i föräldraskapet. Resultatet visar alltså att när 
föräldrar inte förmår att möta barnets behov under längre tid med förutsägbarhet, pålitlighet 
och kontinuitet så uppstår det brister. Det visar sig även att det uppstår brister om föräldrarna 
inte ”gör” saker i tillräckligt stor utsträckning det vill säga samspelar med sitt barn, vilket 
även Lundberg (2005) styrker. Detta resonemang tycks vara relevant även i bedömningen av 
ett tillräckligt bra föräldraskap.  

Utifrån studiens resultat gällande tillräckligt bra visar att samtliga socialsekreterare är 
förtrogna med begreppet, men att det föreligger svårigheter i att sätta en entydig definition av 
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vad begreppet innehåller. Vidare finns en spridning i användandet av tillräckligt bra, där vissa 
använder sig av begreppet i diskussioner med kollegor, medan det på andra kontor inte 
användes alls. Dock var alla samstämmiga i att det hade varit önskvärt och värdefullt att 
kontinuerligt föra en diskussion i arbetsgruppen om hur man ser på ett tillräckligt bra 
föräldraskap. Detta beror, som sagt, på att begreppet är komplext och svårtolkat, vilket även 
styrks av forskning (Budd, 2004; Kellett & Apps, 2009; Sundell, et al., 2007; Taylor, et al., 
2009). Socialsekreterarna i studien poängterar att en viss del av bedömningen grundar sig på 
magkänsla som de fått genom erfarenheter och kunskaper som de förvärvat genom tidigare 
utredningar. Detta kan utgöra svårigheter för nyanställda som inte har den erfarenhet som 
krävs för att göra en subjektiv bedömning, vilket delvis bekräftas av den tidigare forskning 
som genomförts på området	  (se till exempel Kellet & Apps, 2009; Munro, 2002;2010; Sundell 
et al. 2007). Då forskning visar att erfarenhet och magkänsla har stor inverkan på 
bedömningen så kan vi dra slutsatsen att socialsekreterarna i studien ansåg att magkänslan 
hade betydelse. Dock inte så stor grad så att det avgjorde bedömningen då de har lagstiftning 
att förhålla sig till.  

En slutsats som vi kan dra av studiens samlade material är att det går urskilja två nivåer i 
bedömningen av tillräckligt bra. Den första nivån handlar om gränsen för frivillighet, alltså 
när socialsekreteraren kan påtala brister hos föräldrarna, och där föräldrarna har insikt och en 
önskan om samarbete. Brister kan kompenseras av socialtjänsten genom insatser och stöd 
vilket gör att föräldraskapet kan bedömas vara tillräckligt bra. Dock finns det en baksida av 
den lagstiftade frivilligheten när föräldrarna inte vill samarbeta. I dessa ärenden måste 
socialsekreteraren ibland backa tillbaka och hoppas att det kommer in en ny anmälan som gör 
att de kan jobba vidare med familjen. Detta tänker vi är problematiskt då socialsekreteraren 
ger uttryck för en frustration när inte lagstiftning och deras bedömning går hand i hand. Man 
kan fråga sig vad detta får för konsekvenser för barnets hälsa och utveckling senare i livet. 
Den andra nivån som vi kan se är den som ligger mot gränsen till tvångsinsatser eller inte. 
Socialsekreterarens bedömning av vad som är tillräckligt bra och hur det påverkar barnet, 
ställs på denna nivå mot kriterierna i LVU (Sundell, et al., 2007). Problematiken här ligger 
enligt socialsekreterarna i att den övre gränsen i ”gråzonen” kan innebära grov försummelse, 
men att förvaltningsrätten är av en annan åsikt. I dessa situationer är det tydligt gällande att 
vad som kan anses som bristande föräldraförmågor, inte alltid är socialsekreterarnas helt och 
hållet egna bedömningar. Men att de ändå anser det som väsentligt att dokumentera det som 
framkommer. Även om de vet att föräldrarna kommer tacka nej till insats eller att det inte 
håller för ett LVU. För om det inte finns samtycke av föräldrarna så måste socialsekreterarna 
backa undan och då anta att det finns någon annan instans som har insyn i familjen. De kan då 
avvakta en eventuell ny anmälan för att då försöka få till en förändring hos familjen. Detta är 
inget ovanligt menar Andersson (2013) då barnavårdsutredningar ofta har ett synsätt som 
kantas av ”vänta och se”.	  

Vad som blir tydligt i studiens resultat är att förmågan till insikt och sätta barnets behov 
främst ses som centrala aspekter i bedömningen av föräldraskapet. Insiktsförmågan är 
fundamental i hela bedömningen av föräldraskapet men blir extra tydlig i bedömningen av ett 
tillräckligt bra föräldraskap. Då flera socialsekreterare betonar att om föräldrar har insikt i vad 
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deras eventuella brister har för konsekvenser för barnet och inser sina begränsningar anses det 
som tillräckligt bra. Vilket gör att tillräckligt bra föräldraskap kan ses som föräldrars vilja att 
ta emot hjälp för att förändra sin och barnets situation. Men om föräldrarna inte har insikt så 
betraktas inte föräldraskapet vara tillräckligt bra, då det kan ha negativ påverkan på barnets 
hälsa och utveckling. Socialsekreterarnas resonemang styrks av flera studier som gjorts om 
föräldraskap (Choate & Engstrom, 2014; Eve, et al., 2014; Woodcock, 2003). Dock tänker vi 
att det var slående hur mycket förmågan till insikt faktiskt påverkade socialsekreterarnas 
bedömning och hur genomgående denna förmåga är både i tankar kring bra och bristande 
föräldraskap, samt bedömningen av ett tillräckligt bra. Föräldrars förmåga att sätta barnets 
behov främst var också något som både socialsekreterarna och tidigare forskning (Eve, et al., 
2014; Hindberg, 2001; Kellett & Apps, 2009) påpekar vara central och som många föräldrar 
brister i medvetet och omedvetet.  

9.1 Studiens relevans för socialpedagogik  

Yrkesrollen som socialsekreterare innebär ett myndighetsutövande, vilket medför ett 
förhållningssätt som ställer krav på kompetens inom bemötande, relationsskapande och 
vägledning. Socialpedagoger arbetar i dag i större utsträckning som utredande 
socialsekreterare på barn och ungdom. I arbetet med att utreda om ett barn befinner sig i 
riskzonen är det särskilt relevant att skapa allians med familjen. Detta för att föräldrarna på så 
vis skall utveckla resurser, erbjudas stöd och förändra sin situation, vilket blir tydligt då 
studiens resultat visar att insikten och förmågan till förändring hos föräldrarna är central. 
Socialpedagogiken handlar enligt oss om att vägleda människor i mötet med andra, samt ge 
klienter färdigheter och kunskaper till att utveckla relationer med andra och skapa sociala 
resurser. Styrkan i det socialpedagogiska arbetet är förmågan att motivera människor till 
förändring och insikt samt bygga relationer. Madsen (2006) påpekar att socialpedagogiken 
handlar om att ge människor stöd för att de ska ges möjlighet att utvecklas till kritiskt 
tänkande och självständiga individer. Han hävdar även att för det ska vara möjligt krävs en 
professionell socialpedagog som kan vara behjälplig genom sin kunskap, värderingar och 
metoder. Studiens resultat påvisar tydligt detta vara en relevant kunskap i arbetet som 
socialsekreterare. Denna studie kan skapa en förståelse för den komplexitet som begreppet 
tillräckligt bra innebär samt ge en fingervisning om verksamma socialsekreterares idéer och 
funderingar kring föräldraskapet.  

9.2 Framtida forskning  

Något som skulle vara intressant att forska om i framtiden är hur mycket socialsekreterarens 
yrkesverksamma år, med den kunskap och erfarenhet som det ger, påverkar bedömningen av 
ett tillräckligt bra föräldraskap. Socialsekreterarna i studien uttryckte att en del av deras 
bedömning handlade om erfarenheter, kunskap och magkänsla som förvärvats genom åren 
men de uttryckte inte i vilken utsträckning som den påverkade. Ett annat intressant 
forskningsområde skulle vara gränsen mellan frivillighet och LVU och hur 
socialsekreterarens bedömning skiljer sig från vad förvaltningsrätten anser vara tillräckligt 
bra. Detta skulle kunna göras genom granskning av domar och utredningar. 
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Intervjuguide    Bilaga 1 

Vår presentation: 

Studiens syfte  

Inspelning 

Du har rätt att inte svara på en fråga 

Vi avidentifierar ditt svar, inga namn kommer att framgå 

Några frågor? 

Bakgrund: 

Vad har du för yrkestitel? 

Hur många års erfarenhet har du inom yrket? 

Vilken utbildning har du? 

Perspektiv och teori i utredningar: 

Lutar ni era bedömningar på någon särskild teori eller någon särskild forskning? 

Barnet: 

Vad innebär barnets bästa för dig? 

Vilka behov har barnet enligt dig? 

Vad tänker du på när du hör ordet barnperspektiv? 

Hur beaktas barnperspektivet i utredningen? 

Föräldrar: 

Föräldraförmågor 

Vad tänker du på när du hör ordet föräldraförmåga? 

Vilka föräldraförmågor anser du vara centrala? 

Hur bedömer ni föräldraförmågor? Vilka faktorer spelar in?  



	  
	  

Vilka föräldraförmågor anser du vara viktigast? 

Tillräckligt bra 

Vad innebär ett ”tillräckligt bra” föräldraskap för dig? 

När använder du det?  

Har du sett någon förändring i användandet av begreppet och i så fall hur? 

Har du några exempel på kollegiala dilemman när begreppet ”tillräckligt bra” har varit 
centralt? 

Föräldrabedömning 

Vad är ett gott föräldraskap enligt dig? 

Vad är bristande omsorg för dig? 

När brister det i föräldraskapet? Kan du ge några exempel? 

Vad är kriterierna för att ett föräldraskap ska bedömas som tillräckligt bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

Informationsbrev    Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Helena Holm Emriksson och Lotta Tausson och studerar på Socialpedagogiska 
programmet på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi går nu sjätte och sista terminen och skall 
därmed genomföra vår kandidatuppsats. Syftet med studien är att förstå hur utredande 
socialsekreterare bedömer och tolkar ett tillräckligt gott föräldraskap, utifrån barnets bästa. 
Målet med studien är således att försöka bringa klarhet var gränsen går för acceptabla 
föräldrabeteenden, då forskning visar att det råder en stor variation mellan de utredande 
socialsekreterare om vad som egentligen avses med barn som far illa och vilka som inte gör 
det. Vi önskar få göra intervjuer med socialsekreterare som arbetar med eller har god kunskap 
om barnavårdsutredningar. Intervjuerna beräknas ta cirka 60 minuter.  

Vår ambition med detta brev är att ge dig mer ingående information om studiens 
tillvägagångssätt och ditt eventuella deltagande.  

Det underlag som samlas in under intervjuerna kommer att transkriberas (skrivas ned) och 
kommer ligga som grund för det slutgiltiga resultatet. Resultatet kommer sedan att analyseras 
utav oss, med hjälp av teorier och tidigare forskning på området. I resultatet kommer vi 
eventuellt använda oss av citat från intervjupersonerna. Under intervjun kommer vi använda 
oss av ljudupptagning, vilket endast kommer att finnas tillgängligt för dig, oss samt vår 
handledare och kommer inte användas i något annat syfte än för vår forskning.  

Vi kommer inte använda oss av intervjupersonernas riktiga namn i vår studie utan använda 
oss av fiktiva namn. Den information som intervjupersonerna lämnar kommer behandlas 
konfidentiellt, dvs, på ett sådant sätt att intervjupersonen och dennes uppgifter, inte går att 
kopplas samman. Detta gör att du kan känna dig trygg med att ingen får vetskap om att du har 
medverkat i studien. Det är självklart helt frivilligt att delta i intervjun och du kan avbryta den 
när som helst. Dock vill vi poängtera att den slutliga versionen kommer att publiceras i det 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och kommer därmed finnas tillgänglig på internet.  

Vi kommer kontakta er inom några dagar om ett eventuellt deltagande. Ert deltagande skulle 
vara mycket värdefullt och uppskattat! Om ni har några frågor är ni är välkomna att kontakta 
oss på nedan angivna telefonnummer eller mail. Har ni ytterligare frågeställningar är ni 
välkomna att kontakta vår handledare Björn Harström på nedanstående telefonnummer eller 
mail.  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar 

Helena Holm Emriksson och Lotta Tausson 

Helena Holm Emriksson    Lotta Tausson Björn Harström 
Tel nr xxxx   Tel nr xxxx  Tel nr xxxx 
heem0001@student.hv.se  chta0004@student.hv.se bjorn.harstrom@hv.se  



	  
	  

 

Ansvarsfördelning    Bilaga 3 

 

Vi har båda arbetat med studiens olika delar i lika stor utsträckning. Vissa delar har vi skrivit 
grunden var för sig och sedan arbetat ihop texten tillsammans. Vi vill tydligt poängtera att 
båda har lika mycket ansvar för samtliga delar. 

 

Trollhättan juni 2015 

 

Helena Holm Emriksson 

Charlotta Tausson 
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