
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2001-1324

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Samhällspolitiska institutionen

Tekijä-Författare-Author
Engström, Heidi
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Intuition, tolkning och beslutsfattande inom barnskyddsarbetet
Oppiaine-Läroämne-Subject
Socialt arbete
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2001-10-30

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
71

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Mitt personliga utgångsläge för denna pro gradu bottnar i första hand i nyfikenhet. Redan under studietiden blev jag intresserad av barnskyddet
på grund av dess mångfacetterade natur. Mitt eget arbete som socialarbetare på en socialbyrå fick mig sedan att börja reflektera över mitt eget
och kollegers handlande i barnskyddsärenden.
Mitt forskningsproblem består av följande frågor:
-Hur socialarbetarens intuition och tolkning verkar i barnskyddsarbetet då socialarbetaren överväger barnskyddsåtgärder.
-Vad socialarbetaren utgår ifrån då åtgärder inom en familj blir aktuella och på vilket sätt orientationen mot ett beslut sker.
-Hur barnskyddsarbetet i praktiken utformar sig.
Främst Tarja Heinos (1997) forskning har fungerat som utgångspunkt för mina tankar kring socialarbetarens orientation inom barnskyddet.
Forskningen tar fasta på ”orons gråa fält” (huolen harma vyöhyke). Inom detta fält växer oron för barnet och socialarbetaren upplever ett behov
av ökad yttre kontroll, eftersom barnets situation försämras. Socialarbetarens tro på den egna möjligheten att få situationen under kontroll
minskar. Socialarbetarens intuition samt kognitiva emotionella och moraliska aspekter utgör viktiga redskap för socialarbetarens handlande.
Undersökningens empiriska material utgörs av tio stycken temaintervjuer med socialarbetare från huvudstadsregionen.
De centrala huvudpunkterna i min pro gradu kan sammanfattas enligt följande:
Då barnskyddsåtgärder blir aktuella utgår socialarbetaren från sin subjektiva känsla av situationen. Om det förekommer objektiva kriterier som
äventyrar barnets bästa enligt barnskyddslagen klassas familjen som ett barnskyddsfall. Vid sidan av barnets bästa är det väsentligt att
socialarbetaren moraliskt kan stå för beslutet, det vill säga känna sig som en bra människa och socialarbetare. Själva beslutsfattande verkar vara
det tyngsta i socialarbetarens handlande. Socialarbetaren utvecklar med tiden en uppsättning rutinartade beteenden som kan användas i olika
situationer och således underlättar beslutsfattandet.
Socialarbetaren arbetar till stora delar utgående från sin intuition. Intuitionen styr vid sidan av barnskyddslagen socialarbetarens handlande och
beslutsfattande. Socialarbetarens tolkning av situationen underlättas genom hembesöket. Hembesöket ger socialarbetaren ett intryck, en känsla
som påverkar beslutsfattandet. Beslut som görs under ett hembesök kräver maximal uppmärksamhet av socialarbetaren med avseende på olika
alternativ.
Beslutsfattandet verkar vara det tyngsta i socialarbetarens arbete eftersom beslutsfattandet är förbundet med moraliska aspekter. Trots att
socialarbetaren kan sålla fram väsentlig information och vet vad som är bäst för barnet i en viss situation, är det påfrestande att besluta sig för att
ingripa i en familjs liv genom ett omhändertagande. Beslutsfattandet är även förknippat med självtillit och ansvar. Vad kan och skall jag göra i
denna situation?
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