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1. Inledning 
 

Det sociala arbetet och de behov som det sociala arbetet möter har en komplex och osäker 

natur (Khoo et al. 2019). Komplexiteten konstrueras inte bara utifrån klienternas problem 

och behov, men också genom den organisatoriska kontexten och det arbete som bedrivs av 

socialarbetarna (Khoo et al. 2019). Detta skapar utmaningar för det sociala arbetets praktik. 

Även om detta är ett ämne, kring vilket diskussionen ökat, så har betydelsen av komplexitet 

och hur socialarbetare uppfattar komplexitet i sitt arbete ännu undersökts relativt lite  

(Gümüscü et al. 2019). I spåren av att den nya socialvårdslagen (1301/2014) trädde i kraft 

år 2015, har Yliruka et al. (2018) undersökt vilka situationer socialarbetarna upplever  vara 

komplexa och kräver speciellt kunnande. I denna studie granskar jag socialarbetarnas 

upplevelser av komplexitet genom att granska klientsituationer i gränslandet mellan  

socialvård och barnskydd. 

Den nya socialvårdslagen förde med sig förändringar i tillgängligheten i tjänsterna för 

barnfamiljer. Tidigare reglerades tryggandet av barnets hälsa och utveckling inom 

socialvården endast inom barnskyddslagen. Det förebyggande barnskyddsarbetet, som 

tidigare reglerades i barnskyddslagen (417/2007), flyttades över till den förnyade 

socialvårdslagen. Genom denna förändring ville man trygga barnets och familjens rättighet 

att få de nödvändiga tjänsterna också utan att vara klienter inom barnskyddet. 

(Tillämpningsguide för socialvårdslagen 2017; 51.) Organiseringen av socialvårdens och 

barnskyddets arbete har implementerats på olika sätt i kommunerna (Wilén 2018a; 27). I de 

större kommunerna har teamen för socialvård och barnskydd delats upp i två olika team 

(Aarnio & Miettunen 2018; 230). I Helsingfors uppstod ett nytt klientskap, vid sidan om 

barnskyddsklientskapet, för barn i behov av särskilt stöd, som idag kallas för 

familjesocialarbete.  

Ur barnskyddets synvinkel var syftet med lagförnyelsen att en del av öppenvårdens tjänster 

också skulle vara tillgängliga utan att bli klient inom barnskyddet. Tyngdpunkten ville man 

flytta från korrigerande tjänster till förebyggande tjänster. Man strävade efter att göra 

tröskeln lägre för att söka hjälp samt en möjlighet att ingripa vid ett tidigare skede. Man ville 

förebygga behovet av barnskydd och att mängden klienter inom barnskyddet ökar, vilket 

man länge oroat sig för inom barnskyddet. (Wilén 2018a; 27.)  
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Barnskyddet förändras ständigt och på många håll i världen strävar man efter att betona 

förebyggande åtgärder framom reaktiva åtgärder. På detta sätt har området, som ses som 

barnskydd blivit större, vilket också försvårar definieringen (Parton 2006; 164-187). 

Utvecklingen av klientskapet för barn i behov av särskilt stöd har lett till nya utmaningar 

gällande avgränsningen och mellan detta klientskap inom socialvården och 

barnskyddsklientskapet. Det har visat sig att det inte alltid är entydigt ifall klienten är i behov 

av ett klientskap inom barnskyddet eller ett klientskap inom socialvården. Gränsen mellan 

dessa två klientskapen har beskrivits som hårfin och det händer också att klienter flyttas från 

det ena klientskapet till det andra, då det är utmanande att definiera vilket klientskap är mera 

ändamålsenligt. (Wilén 2018b; 3.)  

Intresset för min forskning ligger mellan de två klientskapen, familjesocialarbetet och 

barnskyddet. Genom intervjuer av familjesocialarbetare och socialarbetare inom 

barnskyddets öppenvård, granskar jag vad som kännetecknar svåra klientsituationer i 

gränslandet mellan socialvård och barnskydd. Jag granskar också vilka förutsättningar 

socialarbetarna har att hantera dessa komplexa klientsituationer. 

Intresset att granska just dessa fall ligger i den förändring som skett inom verksamheten, 

vilket betyder att det behövs mera forskning om praktiken och de utmaningar verksamheten 

står inför. Intresset för detta tema lyftes dels upp från min arbetsgivares håll och dels från 

eget intresse. Inom organisationen känner man igen dessa klienter och gränsen mellan 

familjesocialarbete och barnskydd upplevs ofta som suddig. Problematiken intresserar mig 

själv i och med att jag själv jobbar inom bedömningsenheten för servicebehov inom 

barnskyddet och dessa är frågor jag själv berörs av i mitt arbete. Jag har genom mitt arbete 

märkt att det inte alltid är helt entydigt att definiera behovet och vilken form av klientskap 

som är ändamålsenligt för barnet och familjen.  

Materialet analyseras genom att dels använda teori om socialarbetare som gräsrotsbyråkrater 

och dels av ett systemteoretiskt perspektiv och komplexitetstänk. Socialarbetare har förhållit 

sig och förhåller sig ännu skeptiskt till systemteoretiska perspektiv och komplexitetstänk på 

grund av deras abstrakta karaktär. Dessa perspektiv kan dock hjälpa att ge en förståelse för 

de samtida problem som socialarbetarna idag konfronteras med och den kontext i vilken 

dessa problem adresseras. (Green & McDermott 2010; 2423.) 
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I min avhandling söker jag svar på följande forskningsfrågor: 

1) Vad kännetecknar klienters komplexa situationer i gränslandet mellan socialvård och 

barnskydd? 

2) Vilka förutsättningar har socialarbetarna att hantera komplexitet i gränslandet mellan 

socialvård och barnskydd? 

 

Jag inleder med att kort presentera bakgrund till ämnet i form av statistik, lagstiftning och 

en beskrivning av barnskydd och familjesocialarbete enligt socialvården. Jag går vidare till 

att presentera tidigare forskning gällande komplexitet och komplexa problem inom socialt 

arbete samt gränsen till barnskydd samt gränsen mellan socialvård och barnskydd. I det 

fjärde kapitlet presenterar jag den teoretiska referensramen. Därefter i det femte kapitlet 

presenterar jag hur jag gått till väga för att samla in och analysera mitt eget material. Jag 

presenterar mina resultat i det sjätte kapitlet och avslutar avhandlingen med slutledningar 

och diskussion.  

 

2. Bakgrund och centrala begrepp 
 

Från mitten av 1990-talet har antalet klienter inom barnskyddet ökat markant. I mitten av 

1990- talet var mängden barn inom barnskyddets öppenvård ca 30 000, motsvarande siffra 

år 2014 var ca 90 000. (Tilastoraportti 23/2019, THL 2019.) Det finns inte en enkel 

förklaring till den ökade mängden klienter inom barnskyddet. Utöver ökade problem bland 

familjerna, så kan den ökade mängden klienter inom barnskyddet beskrivas genom 

förändringar i praxis gällande hur statistik samlas in (Heino & Pösö 2003). Lagstiftningen 

har också förändrats gällande dokumentering av klientskap och anmälningsskyldighet. I 

vissa kommuner har det också varit svårt att få tillgång till de tjänster man skulle behöva 

utan att vara klient inom barnskyddet, även om situationen annars inte skulle kräva ett 

klientskap inom barnskyddet. Också förändringar i de kulturella normerna gällande barndom 

och familjeliv kan förklara ökningen. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012; 157-158.)  

Barnskyddets utveckling granskas ofta utifrån servicesystemets funktionalitet. Det har 

ansetts att servicesystemet inte hittat tillräckliga eller riktiga sätt att stöda barnet och 
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barnfamiljer i tid, eftersom antalet barn och unga inom barnskyddet har ökat längs med åren. 

Barn och ungas problem har alltmer samlats inom just barnskyddet, vilket tyder på brister i 

servicesystemet. Heinonen (2016; 247-248) påpekar att barn och deras familjer inte får 

tillräckligt med stöd inom de allmänna tjänsterna i tillräckligt god tid. 

Efter att den nya socialvårdslagen trädde i kraft så har antalet klienter inom barnskyddet 

minskat  i och med att barnet inte alltid behöver vara klient inom barnskyddet för att barnet 

och familjen ska få de nödvändiga tjänsterna. År 2019 var antalet barn och unga, som var 

klienter inom öppenvården ca 53 000 (Tilastoraportti 28/2020, THL 2020). Trots att 

tjänsterna utvecklats i den riktning som den nya lagstiftningen styr, så är fortfarande antalet 

barn och unga som placeras utanför hemmet på väg i en riktning uppåt (Alatalo et al. 2019). 

 

2.1 Servicenivåer och lagstiftning  

 

I socialvårdslagen och barnskyddslagen kan man urskilja tre olika nivåer av stöd; barn och 

familjers allmänna stödbehov, barnets behov av särskilt stöd samt barnets behov av skydd 

(bild 1). 

 

Bild 1: Nivåer gällande behovet av stöd hos barnfamiljer 

 

Stöd på specialnivå 
enligt barnskyddslagen –

Barnskyddets öppenvård

Särskilt stöd enligt 
socialvårdslagen

- Familjesocialarbetet

Allmänt stöd enligt socialvårdslagen – t.ex. 
hemservice, familjerådgivning
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Allmänna stödbehov hänvisar till behov att trygga barnets utveckling och välmående eller 

till att stöda föräldraskapet och föräldrarnas resurser. I dessa fall har inte problemen ännu 

vuxit till sig eller flera problem samlat sig. (Alatalo et al. 2019; 12.) Dessa tjänster ska 

fungera som tidigt stöd och är tillgängliga för alla utan att det krävs att en mer omfattande 

bedömning av servicebehov görs.  

Klientskapet enligt socialvårdslagen och dess tjänster ska likaså fungera som förebyggande 

och tidigt stöd för barn och deras familjer. Meningen är att trygga barnets tillväxt, utveckling 

och välmående samt stöda föräldraskapet. Målet är få till stånd en positiv förändring i 

riskfaktorer belägna i barnets uppväxtmiljö eller i barnets egna beteende innan barnets 

utveckling eller hälsa äventyras. (Araneva 2016; 39.) Till tjänsterna hör till exempel 

familjearbete, hemservice, stödfamiljer och stödpersoner samt professionella stödpersoner. 

(Perhesosiaalityö, Helsingin kaupunki 2020). 

Ifall behovet av stöd inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning genom tjänsterna enligt 

socialvårdslagen, ifall barnskyddets expertis är nödvändig eller ifall barnets bästa av annan 

orsak kräver tjänster enligt barnskyddslagen, ska ett barnskyddsklientskap inledas utan 

dröjsmål och oberoende av föräldrarnas synpunkter. (Araneva 2016; 47.) 

Behovet av ett klientskap inom barnskyddets öppenvård tyder på att barnets hälsa och 

utveckling har äventyrats för mycket för att barnet och familjen skulle kunna stödas 

tillräckligt genom de lättare formerna av stöd och intensivare stöd från barnskyddets 

öppenvård är nödvändigt (Heino 2013; 85). 

Barnskyddet är samtidigt en tjänst för barn och barnfamiljer, men dels också ett ingripande 

i privata föräldra- och familjerelationer. Socialarbetarens uppgift är att stöda barnet och 

familjen i risksituationer, omsorgen och uppfostringen. Samtidigt måste dock 

socialarbetaren bedöma, övervaka  och vid behov ändra om familjeförhållanden, ibland emot 

familjens vilja och önskemål. Barnskyddets insatser är den sista formen av ingripande i 

familjeproblem, ifall de hotar barnets utveckling. Denna samtidighet av stöd och kontroll är 

kännetecknande för barnskyddet och det kan inte reduceras ner till någondera. (Pösö 2007; 

65.) 

Barnskyddet skiljer sig från andra socialvårdens tjänster och stödformer till barnfamiljer 

genom att det inbegriper möjligheten att använda sig av makt. Även om möjligheten till 

ofrivilliga insatser finns inom barnskyddet, så bygger också barnskyddets arbete och stöd 
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främst på frivillighet och arbetet görs i samarbete med familjen och barnet. (Saastamoinen 

2016; 51-52.) Användningen av makt måste alltid vara starkt motiverat, övervägt och grunda 

sig i lagen (Heinonen 2016; 238).  

I modellen nedan presenterar jag hur klientprocessen ser ut i Helsingfors efter att en 

barnskyddsanmälan eller annan form av kontakt tas emot. Modellen är delvis förenklad, men 

innehåller det väsentliga för denna studie. Då bedömningsenheten för servicebehov och stöd 

genom en barnskyddsanmälan eller annan kontakt får till kännedom en oro gällande ett barn, 

så inleds en bedömning av servicebehov. Under denna period utreds behovet av stöd och på 

basis av bedömningen så beslutas det antingen att inget klientskap inleds, att ett klientskap 

enligt socialvårdslagen/familjesocialarbetet inleds eller att ett klientskap enligt 

barnskyddslagen/barnskyddets öppenvård inleds. 

 

 

Bild 2: Klientprocesser. I denna studie granskar jag de övergångar som sker mellan barnskyddet och 
familjesocialarbetet, d.v.s. det utbyte som är märkt inom den röda rutan.  

 

Behovet av särskilt stöd definieras i socialvårdslagen (1301/2014) på samma vis som 

behovet av barnskydd definieras i barnskyddslagen (417/2007). I § 3 i socialvårdslagen 

(1301/2014), definieras det att ett barn i behov av särskilt stöd innebär ”ett barn vars 

uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar barnets hälsa eller utveckling eller som 

genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling…”  

I § 27 i barnskyddslagen (417/2007), definieras situationer där barn är i behov av 

barnskyddets tjänster ”1) om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns 

hälsa eller utveckling, eller 2) om ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller 

utveckling.”  



7 
 

Definitionen för barn i behov av särskilt stöd samt barn i behov av barnskyddets tjänster är 

alltså den samma, vilket orsakat förvirring gällande tillämpningen av lagarna. Ifall barnet 

eller hela familjen uppenbarligen är i behov av stöd dygnet runt så orsakar definieringen 

sällan problem. Problem orsakas ofta då man överväger familjearbetets behov. I 

lagstiftningen har det inte definierats vad familjearbetet enligt socialvårdslagen (SVL § 18) 

innehåller och hur barnskyddets intensifierade familjearbete (BSL § 36) skiljer sig ifrån 

detta. (Alatalo et al. 2019.) 

Lagstiftningen tar inte ställning till gränsdragningen mellan barnets behov av särskilt stöd 

och barnskydd, vilket gör att det varken är möjligt eller ändamålsenligt att definiera entydiga 

kriterier för när det ska vara barnskydd eller när det ska vara särskilt stöd. Ett kriterium som 

ofta används för att motivera behovet av barnskydd är att socialvårdens tjänster inte anses 

vara tillräckliga eller tas inte emot av familjen, även om den professionella anser tjänsterna 

som oavvisliga. Det som dock orsakar problem är att ifall man motiverar en övergång till 

barnskyddet på basis av att socialvårdens tjänster är otillräckliga, så borde det vara tydligt 

specificerat hur socialvården och barnskyddet skiljer sig ifrån varandra och vad det är som 

barnskyddet kan erbjuda, som inte socialvården har att erbjuda. (ibid.) 

 

3. Tidigare forskning om komplexitet och gränsdragningar i socialt 

arbete 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning som berör mitt forskningstema. 

Jag har dels granskat litteratur om komplexitet i socialt arbete, dels litteratur gällande 

gränsen till barnskydd och gränsen mellan barnskydd och socialvård. För att hitta relevant 

forskning har jag främst använt sökfunktionerna Google Scholar och Helka. Jag har använt 

en kombination av olika sökord, bland annat ”komplexa problem”, ”komplexitet”, 

”barnskydd”, ”socialvård”, ”gränsdragning” och ”socialt arbete”. Jag har använt sökorden 

på både svenska, finska och engelska. En del forskning har jag också hittat genom 

litteraturförteckningar i andra forskningar. Litteratur som berör komplexa problem inom det 

sociala arbetet är både inhemsk och internationell. Litteraturen gällande gränsen till 

barnskyddet och gränsdragningen mellan barnskydd och socialvård är inhemsk. 
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3.1 Komplexa behov och komplexitet i socialt arbete 

 

Komplexitet och komplexa behov inom det sociala arbetet har undersökts av bland annat Pär 

Grell (2016; 1-2). Grell diskuterar vilka konsekvenser ett specialiserat servicesystem har på 

individer med komplexa behov. I många länder kännetecknas den människobehandlande 

sektorn av organisatorisk specialisering, vilket leder till avgränsade ansvars- och 

kompetensområden. Ur ett klientperspektiv kan tanken om att möta personer som har 

expertis inom ett visst problemområde kännas värdefullt. Samtidigt har det också visat sig 

att ett allt för fragmentiserat hjälpsystem kan orsaka utmaningar ur både ett klientperspektiv 

liksom ett organisations- och professionsperspektiv.  

Resultaten pekar främst på att en specialisering inom organisationen har en negativ påföljd 

för klienter med komplexa behov. Grell (2016; 46) sammanfattar dessa konsekvenser under 

begreppet fragmentisering, vilket innebär en uppsplittring i flera ansvarsområden, 

arbetsuppgifter och personliga kontakter. Denna fragmentisering kan visa sig på olika sätt, 

bland annat genom svårigheter att orientera sig och hitta rätt hjälp, förvirrande parallella 

kontakter, oklar ansvarsfördelning mellan enheter eller socialarbetare, både överlappningar 

och luckor i servicen framkommer samtidigt samt svårigheter att etablera nära kontakt till 

enskilda socialarbetare.  

Integrering som organisatorisk princip har diskuterats som en lösning till att hantera 

komplexa problem. Hood (2014) konstaterar dock att en integrering inte lätt kan lösa den 

komplexa sociala verklighet som det sociala arbetet ofta har att göra med. Modeller för 

integrering strävar ofta efter att rationalisera verkligheten och fokusera vid risk och ansvar, 

utan att ta hänsyn till den oförutsägbara dynamiken som komplexa problem har.  Grell (2016; 

51, 57) påpekar också att den formella delen av samverkan ofta betonas, vilket inbegriper 

regler, ansvarsfördelning samt styrning. En lösning kunde vara att utgå från klientens 

enskilda behov och föra samman aktörer utifrån dessa behov, i stället för att ställa klienten 

inför färdigt planerade professionella konstellationer. 

Evelyn Khoo och hennes kollegor (2019), har studerat hur socialarbetare inom olika sektorer 

uppfattar komplexitet i relation till behov som kan hittas inom familjen och i det sociala 

arbetets praktik. Resultaten visade att komplexiteten påverkas av familjesammansättningar, 

relationen mellan familjen och socialarbetaren samt den organisatoriska kontexten. Speciellt 

den typen av behov som kännetecknades som ”brett- baserade”- behov i familjen, beskrevs 
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som komplexa. Dessa behov beskrevs som sådana där flera familjemedlemmar har olika, 

men konkurrerande behov. Dessa behov har ofta en koppling till varandra och påverkar 

familjen som en helhet. Speciellt komplext ansågs det att flera personer var inblandade och 

det oförutsägbara samspelet mellan de olika behoven.  

Konflikter i relationen mellan socialarbetare och familjen ansågs också vara en orsak till 

komplexitet. Familjerna kunde vägra ta emot hjälp eller på andra sätt sabotera 

socialarbetarens försök att hjälpa familjen. Socialarbetarna poängterade att det är viktigt att 

förstå klienternas egna synpunkter på deras behov, men samtidigt överväga den egna 

bedömningen av situationen. Relationen mellan dessa synpunkter kan dock ha en betydlig 

inverkan på vad resultatet av hjälpprocessen ger. (ibid.) 

Utmaningar i den organisatoriska kontexten hade att göra med svårigheter i samarbete, 

koordinering och kommunikation. Också olika organisatoriska riktlinjer kunde göra arbetet 

komplext, eftersom det skapade svårigheter i att möta klienternas behov i relation till de 

ramar de stötte på. Det fanns också en osäkerhet gällande bemötandet av problem som föll 

utanför det egna kunskapsområdet. (ibid.) 

Komplexitet inom det sociala arbetet diskuteras också av Ahmet Gümüscü och hans kollegor 

(2020). De diskuterar hur socialarbetare hanterar komplexitet i sitt arbete inom 

barnomsorgen i Sverige. Familjernas situationer kännetecknas ofta av att de har en komplex 

karaktär och socialarbetarna är tvungna att hitta sätt att hantera dessa problem utifrån den 

policy som organisationen har. Liksom Grell (2016), kännetecknar Gümüscü et al. 

servicesystemet som specialiserat och fragmentiserat. Bedömning om barnomsorg är en 

komplex process, där socialarbetare försöker avgöra barnets behov i relation till föräldrarnas 

kapacitet att möta dessa behov och faktorer i omgivningen som möjligen kan hindra eller 

stöda barnets behov. Bedömningen sker samtidigt i en riskfylld kontext. Det förväntas att 

socialarbetare är grundliga i sin bedömning för att kunna bekräfta eller förkasta oron. 

Familjer med komplexa behov kan samtidigt ha flera och relaterade problem, vilka inte lätt 

går att leda genom standardiserade processer eller lösas på snabba och enkla sätt. 

Socialarbetarna kämpar också med organisatorisk kontroll samt att arbetsuppgifterna blir 

mera processinriktade.  

Gümüscü et al. (2020) konstaterar att då socialarbetarna stöter på komplexitet så hanterar de 

detta genom att sortera, prioritera och flytta fokus. Då socialarbetare gör bedömningsarbete 
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så måste de sortera ut vilka problem som de bedömer. Att prioritera handlar om att välja ut 

de problem som man fokuserar på och hur fördelningen av service ser ut inom 

organisationen. Socialarbetarna flyttar fokus mellan att skydda barnet och tjäna familjen, 

vilket påverkar de beslut man.  Barnets problem ses ofta som systemiska, det vill säga 

interventionerna riktar sig ofta till att förstärka familjens verksamhetsförmåga och relationer 

genom föräldrastöd.  

Fish & Hardy (2015) konstaterar liksom Gümuscü et al. (2020) att osäkerhet och flertydighet 

ofta kännetecknar  beslutstagande inom det sociala arbetet. De fall som behandlas inom det 

sociala arbetet karaktäriseras ofta av att de består av en intersektion av flera olika variabler, 

vilka är svåra att skilja åt. Därför är det svårt att förutse vilken effekt ett beslut eller en 

intervention har. Komplexitetstänk inom socialt arbete har presenterats som ett sätt att 

hantera mångfalden i de situationer som socialarbetare ofta har att göra med.  

Fish & Hardy (2015) påpekar att tillämpningen av komplexitetsteori inom det sociala arbetet 

huvudsakligen varit teoretiskt och opraktiskt med tanke på tillämpningen. De presenterar ett 

verktyg de ämnat utveckla som ett hjälpmedel för att urskilja mellan situationer som lämpar 

sig för processinriktad praktik och de som baserar sig på individuella omdömen. Verktyget 

visade sig dock sakna praktisk användbarhet, även om den i viss mån kunde ge stöd i hur 

man kunde urskilja på dessa situationer. Den underströk också svårigheten i att 

operationalisera en abstrakt teori. Fish & Hardy konstaterar att komplexitetsteori är mindre 

användbar som en praktisk lösning till utmaningar inom det sociala arbetet, men de förnekar 

inte till att den kan vara till nytta då man utvärderar praktiken.  

I Finland har Laura Yliruka och hennes kolleger (2018) undersökt socialarbetarnas 

upplevelser och uppfattningar om situationer som enligt dem är komplexa och förutsätter 

mera krävande kunskap om socialt arbete. Det som ansågs göra klientsituationer komplexa 

delades stort sett in i fyra olika kategorier. Den första kategorin handlar om orsaker som har 

att göra med disfunktionaliteter i organisationen, servicesystemet och det 

mångprofessionella samarbetet. Dessa orsaker har att göra med bland annat uppdelning av 

ansvar, överlappande arbete, olika synpunkter bland de professionella, brist gällande 

ansvarstagande och komplicerade beslutandeprocesser. Den andra kategorin handlar om 

komplexiteten i klienternas situationer som handlar om saker som belastar barnet, den unga 

eller hela familjen, till exempel psykiska störningar, skilsmässor och språkfrågor. Den tredje 

kategorin handlar om orsaker som är kopplade till det egna arbetet, som brist i kunskap, 
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utmaningar i bedömningsarbetet, behovet att skräddarsy service samt orsaker som har att 

göra med tidsbrist och omsättning bland arbetare. Den fjärde kategorin handlar om 

utmaningar i samarbetet med klienterna, som brist på tillit, motivation bland klienterna och 

klienternas bristfälliga förutsättningar att ta emot service.  

 

3.2 Gränsen till barnskyddet  

 

Tarja Heino är en av de första att forska i den process där ett barn blir klient inom 

barnskyddet, i en inhemsk kontext. Heino  (1997; 10) analyserar i sin doktorsavhandling, 

”Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa: Sosiaalityöntekijän tuottama määritys 

lastensuojelun asiakkaaksi”, den process som leder till att ett barn eller en familj definieras 

som klient inom barnskyddet. Heino konstaterar att det är en mångfacetterad process då ett 

klientskap definieras inom barnskyddet. Socialt arbete inom barnskyddet är ett arbete där 

man måste känna sig fram. Genom att samarbeta med andra instanser och personer inom 

olika områden så försöker socialarbetaren handla och göra beslut som kunde tjäna barnets 

bästa. Heino konstaterarar att definitionen styrs av både kunskap, känslor och moral.  

Heino (1997; 73) konstaterar, att även om socialarbetaren i sista hand är den som definierar 

vem som blir klient inom barnskyddet, så fungerar socialarbetaren inte ensam i detta system. 

Socialarbetaren genomför sitt arbete som en del av organisationen och en representant för 

professionen. Definitionen bygger delvis på expertis och position men samtidigt måste till 

exempel också andra berörda parters, både klientens som andra professioners, synpunkter 

tas i beaktande. 

Tarja Pösö har forskat mycket inom speciellt barnskyddet i Finland. I artikeln, ”Havaintoja 

suomalaisen lastensuojelun institutionaalisesta rajasta” (2010), diskuterar Pösö 

barnskyddets urval genom att använda sig av begreppet om den institutionella gränsen. Med 

den institutionella gränsen avser Pösö den punkt, där barnskyddets offentliga system fattas 

eller stöder endast enskilda relationer mellan barn och förälder, vilka annars anses vara 

privata. Den institutionella gränsen belyses i artikeln genom att granska urvalsprocesser som 

görs av socialarbetare. Urvalsprocesserna omfattar både de processer som inlett ett 

barnskyddsklientskap, de urval som gjorts under klientskapet och de processer som avslutat 
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klientskapet. Den institutionella gränsen pekar på ställen där olika institutionella status och 

uppgifter förändras på basis av beslut och val. 

Pösö (2010) konstaterar, att den institutionella gränsen är en komplex och kontextbunden 

sammansättning av olika faktorer. Den formas och uppehålls av mänskliga och enskilda 

bedömningar vid olika skeden. Den institutionella gränsen går alltså inte att beskriva genom 

att reducera de beskrivande faktorerna till enskilda förhållanden, egenskaper, beteenden eller 

en fastslagen sammansättning av dessa hos barn eller förälder. 

Pösö (2010) konstaterar vidare att beslut görs i förhållandet mellan institutionen, sakkunniga 

samt klienten. Där möts det offentliga och det privata, bland annat lagen, organisationen, 

expertisen, normer om familjeliv och barndom, vardag, livet och individens förväntningar. 

Socialarbetaren är en central aktör och den institutionella gränsen konkretiseras långt genom 

de ställningstaganden och beslut som socialarbetaren gör. Att inleda ett klientskap eller att 

inte göra det kan ses som ett vardagligt sätt att uppehålla den institutionella gränsen. Den 

institutionella gränsen kan alltså sökas efter där man fattar beslut och gör val om klientskap.  

Alla initierade ärenden leder inte till ett barnskyddsklientskap. Bedömningarna görs från fall 

till fall och placerar barnen antingen inom eller utanför det institutionella klientskapets 

gränser. Klienterna sätts också i olika position inom det institutionella klientskapet genom 

till exempel olika typer av åtgärder. (Pösö 2010.) Parton et al. (1997; 6-12) beskriver denna 

process, där man bedömer och väljer ut, genom att använda ett filter. Genom bedömningen 

filtrerar man antingen barnet vidare i barnskyddsprocessen eller bort från den.  

 

3.3 Gränsen mellan socialvård och barnskydd 

 

Efter att socialvårdslagen förnyades år 2015 så har en del rapporter har skrivits gällande 

gränsen mellan service inom socialvården samt barnskyddet (Kantoluoto & Hedman 2017; 

Wilén 2018). I och med att familjesocialarbetet är en ny form av klientskap, så finns det 

ännu relativt knappt om material gällande detta ämne.  

Anne Kantoluoto och Johanna Hedman (2017) har granskat gränssnittet mellan 

familjearbetet enligt socialvårdslagen och barnskyddet. Informanterna var eniga om att 

familjearbetet enligt socialvårdslagen är en viktig form av arbete. Familjer med mera 
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krävande problem ansågs höra till barnskyddet och familjer man ansåg klara sig med mindre 

stöd fick service enligt socialvårdslagen. Gränsen mellan barnskyddet och service inom 

socialvården visade sig dock inte vara tydlig. Det fanns inte heller allmänna anvisningar eller 

uppfattningar om när det var ändamålsenligt att inleda ett barnskyddsklientskap eller när det 

räckte med service inom socialvården.  

Orsakerna bakom att service enligt socialvårdslagen inte ansågs vara tillräcklig, var bland 

annat att det inte fanns tillgänglig service eller att det behövdes mera resurser. Arbetarna såg 

situationen ibland som en evig bedömning av servicebehov där arbetarna inom varje enhet 

bedömer behovet utifrån sina egna utgångspunkter. För klienterna tedde sig denna 

gränsdragning och bedömning som tung och oklar, klienterna var osäkra inom vilken service 

de var klienter. (Kantoluoto & Hedman 2017; 26-27.) 

Gränsen mellan socialvården och barnskyddet har också granskats av Leena Wilén (2018b). 

I rapporten ”Miten lastensuojelun vyyhti puretaan?” diskuteras hur socialarbetare upplever 

gränsen mellan barnskyddsarbetet samt arbetet inom socialvården. Liksom i Kantoluotos 

och Hedmans (2017) rapport, så visade det sig att gränsen mellan barnskyddsklientskapet 

och klientskapet inom socialvården upplevdes vara tvetydig och flyktigt enligt 

socialarbetarna. Wilén konstaterar att en orsak till detta kan vara att klienternas problematik 

överlag är väldigt komplexa. Tvetydigheten ledde också till att klienterna flyttades mellan 

de två klientskapen då socialarbetarna inte såg skillnad i vilket klientskap klienten borde 

tillhöra. En tydlig gränsdragning kunde göras ifall insatser som behövdes var ofrivilliga eller 

om ett barn måste placeras utanför hemmet. Det konstaterades att barnskyddets öppenvård 

och socialvårdsklientskapet dock annars ganska långt har samma former av service att 

erbjuda. Detta väckte frågan om hur man borde utveckla utbudet av service inom de olika 

enheterna. 

 

4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Den pragmatiska utgångspunkten 

 

Avhandlingen utgår starkt från praktiken och har en pragmatisk förbindelse. Inom 

pragmatismen är det centralt att kunskap föds i växelverkan med omgivningen, baserar sig 
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på upplevelser och den bedöms kritiskt utifrån de konsekvenser som den har i praktiken 

(Dewey 1920/2012; 121, 176). Kunskap består av en uppfattning som baserar sig på olika 

aktioners konsekvenser, vilka man prövat i praktiken och visat sig vägleda verksamheten 

och minska förvirring (Dewey 1920/2012; 176). Pragmatismens kunskapsuppfattning 

lämpar sig väl för utveckling, enligt vilken kunskap hjälper oss att vara verksamma inom 

praktiken och kunskapen bedöms i relation till hur väl den löser praktiska problem 

(Muurinen 2019; 9). Pragmatismen har ett holistiskt synsätt på individen som en del av sin 

omgivning och sin livssituation. Då man granskar verksamhet som är bunden till 

arbetsprocesser och relationer mellan de verksamma så lämpar sig pragmatismen väl. 

(Saurama 2016; 91, 95). 

För att förstå och kunna analysera hur socialarbetare löser komplexa fall inom 

organisationen så inleder jag med att rama in det teoretiska perspektivet med teorin om 

gräsrotsbyråkrater. Därefter fördjupar jag mig i aktuell forskning om komplexitetstänkande 

i ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

4.2 Socialarbetare som gräsrotsbyråkrater  

 

I forskning gällande interaktionen mellan människobehandlande organisationer och dess 

målgrupper, beskrivs interaktionen ofta som ett spänningsförhållande mellan organisationen, 

dess samhällsuppdrag och villkor, samt målgruppens livsvillkor och behov. Socialarbetaren 

har rollen som den som förser hjälp medan klienten har rollen som mottagare av hjälp. (Blom 

& Morén 2015; 57-71.)  

Då man talar om organisationer, så talar man ofta också om byråkrati. Roine Johansson 

(1992; 35) menar att byråkrati är en hierarkiskt uppbyggd social struktur som är specialiserad 

både internt och externt. Detta innebär att de anställda har olika specialiserade uppgifter och 

handlar inom ett avgränsat verksamhetsområde. Det som mest kännetecknar arbetet är att 

det är formaliserat och omgärdat av regler, som tillämpas på konkreta ärenden. Byråkrater 

är samtidigt själv underkastade en auktoritet, som utövare av auktoritet (ibid; 37).  

Begreppet gräsrotsbyråkrat är en översättning från Michael Lipskys (1980) myntade begrepp 

”street level bureaucrats”. Gräsrotsbyråkrater har en gränsöverbryggande position där de i 

sitt arbete ska tillämpa regler och administrativa kategorier på konkreta ärenden. 
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Gräsrotsbyråkraterna omvandlar således individer till fall och ärenden. (Johansson 1992; 

43.) Organisationen tar i hänsyn det som är relevant för arbetet och måste dra upp gränser. 

Gränserna bevakas på så vis att endast vissa egenskaper och beteenden accepteras av 

organisationen som grund för klientskap. Gränserna finns också för att skilja mellan olika 

slags klienter, vilkas ärenden behandlas på olika sätt. (ibid; 57.)  

Det utrymme som uppstår då socialarbetarens autonomi begränsas av organisationens ramar 

och byråkrati, kallas för handlingsutrymme. Socialarbetare befinner sig i en position där de 

dels möter en individ, dess intressen och behov men samtidigt har socialarbetaren sitt 

handlingsutrymme begränsat genom de ramar som organisationen ställt i det uppdrag 

socialarbetaren har. (Svensson et al. 2008; 16-17.)  

Byråkratiska organisationer bygger på att man behandlar ett stort antal fall och därför måste 

individen förenklas för att kunna hanteras effektivt. Individen förvandlas på så sätt till en 

klient. Organisationen tar dock endast hänsyn till en viss del av individens behov, vilket 

betyder att individen kan förvandlas till en mängd olika klienter av olika organisationer. På 

detta sätt är organisationens verksamhet begränsad till en viss verksamhet och byråkratin är 

specialiserad. Klienten konstrueras utifrån organisationens specialiseringsområde och dess 

inre gränser. (Johansson 1992; 55.) Gränserna finns för att dels kunna definiera vem som 

accepteras av organisationen som klient och dels för att kunna skilja åt mellan olika klienter 

(ibid; 57).  

Som socialarbetare fungerar man som representanter för organisationen, vars uppgift är att 

förmedla och fördela resurser. Socialarbetare har rätten att definiera klientens behov och 

vilka resurser som ska användas för att klienten ska få svar på dessa behov. (Svensson et al. 

2008; 22-23.) Som socialarbetare behöver man därför förstå organisationen vars resurser 

man har att förfoga. Man behöver också förstå vad det innebär att verka inom ramen för en 

yrkesroll. (ibid; 18.) Detta betyder att de beslut som görs inte grundar sig endast på klientens 

individuella behov utan behoven relateras till den organisatoriska kontexten. (Evetts 2002; 

345.) 

Liljegren & Parding (2010) diskuterar hur problem med byråkrati är att reglerna och 

rutinerna som finns gör arbetet stelt och trögt, speciellt när det kommer till komplexa behov. 

Det finns en risk att både de professionella som klienterna reduceras på ett sätt där klientens 

behov och önskemål förbises på grund av organisationens rutiner och regler. Ändå kan klara 
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regler och rutiner garantera säkerhet, trygghet och en jämlik behandling för klienter som ofta 

förbises i kritiken av byråkrati.  

Inom socialservicen så dekonstrueras, sorteras och kategoriseras familjer ofta, vilket 

påverkar fördelningen av resurser. Arbetsmetoderna är därför inte alltid riktade för 

förändring och upprätthållning utan för att definiera och märka kundernas behov. Ett 

problem gällande denna förenkling är att den innebär en viss förståelse av kausalitet som 

inte överensstämmer med den icke-reduktionistiska synen på sociala fenomen. (Gümüscü et 

al. 2019.) 

 

4.3 Komplexitetstänkande i ett systemteoretiskt perspektiv 

 

Mötet mellan organisationen och klienten kan på så vis ses som ett möte mellan två olika 

system, vilka präglas av olika logik (Seikkula & Arnkil 2011; 35-37). De 

människobehandlande organisationerna framställs ofta på så vis som tillhandahållare av 

olika insatser som ges inom ramen av organisationens villkor, medan klienterna framställs 

som föremål för dessa insatser. Detta synsätt tilldelar klienten en mera passiv roll, de blir ett 

slags objekt med en underordnad position. (Grell 2016; 23.) Socialarbetaren som 

gräsrotsbyråkrat har en länkande roll mellan organisationen och klienten. Socialarbetaren 

ska förhålla sig till klientens behov samt till organisationens ramar och resurser (Johansson 

1992: 43; Svensson et al. 2008; 16-17).  

Under 1960-talet började man intressera sig för klienten som en del av ett bredare system, 

istället för att se dem som avgränsade fall. Synen på klienternas situation som avgränsade 

fall kritiserades för att vara för snävt. Det egentliga systemteoretiska perspektivet inom det 

sociala arbetet föddes på 1970-talet, då både Howard Goldstein samt Allen Pincus och Anne 

Minehan utgav sina läroböcker. (Toikko 2009; 281.) Både Goldstein (1973) och Pincus & 

Minehan (1973) lyfte upp ett systemteoretiskt perspektiv inom det sociala arbetet. Man 

intresserade sig för klientens situation som en del av en systemisk helhet. Dessa helheter 

kunde utgöras av individer, grupper, familjer, kollektiv och samhälle.  

Ett systemteoretiskt perspektiv har framför allt använts i socialt arbete inom familjeterapin 

(Trevithick 2008; 377). Vissa anser dock att det systemteoretiska perspektivet inte tillämpats 

fullt ut inom det sociala arbetet och att perspektivet ofta tillämpats ensidigt på förhållandet 
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mellan klienterna och deras nätverk men inte förhållandet mellan klienten och 

organisationen och det professionella systemet (Grell 2016; 25). 

Systemteoretiska perspektiv sträcker sig över flera olika discipliner, vilka har gemensamt att 

de fokuserar vid att förstå hur faktorer är kopplade till varandra i ett system. Centralt är också 

konceptet emergens, vilket innebär att samspelet mellan delarna i ett system kan skapa nya 

attribut, vilka inte kan förklaras genom att granska delarna var för sig.  Systemteoretiska 

perspektiv tar hänsyn till hur aktörer och situationer samspelar och påverkar varandra. Därför 

lämpar sig detta perspektiv för att granska komplexa fenomen. (Caffrey & Munro 2017.) 

Hanén (2017; 88-89) konstaterar att komplexitetstänkande ofta ses som ett tankesätt som 

bottnar i det systemteoretiska perspektivet, även om detta också kritiserats och att 

komplexitetstänkande skulle funnits innan det systemteoretiska perspektivet. Det finns också 

en uppfattning om att komplexitetsteori också är systemteori. Hanén konstaterar att frågan i 

sig egentligen inte är av betydelse och att det systemteoretiska perspektivet trots allt verkar 

ha fungerat som en sammanlänkande faktor för olika komplexitetsteoretiska tankesätt. 

Sammanlänkningen av det systemteoretiska perspektivet samt komplexitetstänkandet har 

också kritiserats för att sammanlänkningen av komplexitet med system på ett vis skulle 

förenkla och mekanisera komplexiteten. Det systemteoretiska perspektivet och 

komplexitetstänkande har dock gemensamt att de båda har ett holistiskt synsätt.  

För att förstå världen och olika fenomen så är det viktigt att inte bara förstå det ömsesidiga 

beroendet av komponenterna i avgränsade system utan också det ömsesidiga beroendet 

mellan olika system (Green & McDermott 2010). Det finns inte ett universell vetenskaplig 

definition på termen komplexitet (Yliruka et al. 2018). I allmän användning används ordet 

ofta som en synonym till ”svårt” och ger också ofta en inblick i vad det är som är svårt (Hood 

2015).  Hanén (2017; 78) konstaterar att man inom komplexitetstänkande lyfter fram ett 

holistiskt synsätt, det svårförklarliga och osynliga i kausala samband, de icke-linjära 

konsekvenserna av interaktion mellan komponenter i systemet och de oförutsägbara 

konsekvenserna av systemets beteende. Hanén (2017; 116) konstaterar att komplexitetstänk 

lämpar sig väl för att granska dynamiska situationer.  

Ett komplexitetstänkande har lyfts fram inom det sociala arbetet eftersom det anses bidra till 

att förstå det svårfångade och mångfacetterade villkor som det sociala arbetet ofta präglas 

av utan att förenkla och överrationalisera. (Fish & Hardy 2015). En komplex händelse eller 
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ett fenomen kan inte begränsas eftersom alla samband och variabler som påverkar 

situationen är svåra att hitta och namnge (Hanén 2017; 116).  

Komplexitetstänkande innebär inte att man planerar interventioner i systemisk anda utan 

man kännetecknar klienten och organisationen som beståndsdelar i ett komplext system, 

vilka interagerar och ömsesidigt påverkar varandra. Detta innebär att orsak och verkan inte 

är entydigt att avgöra. Genom komplexitetstänkande blir det därmed lättare att förstå varför 

samma insats kan ha olika effekt på samma typ av problem eller alternativt varför olika typer 

av insatser kan ha samma effekt. (Grell 2016; 25.) 

 

4.3.1  Komplexa problem och osäkerhet i klienters situation 

 

Komplexitetstänkandet kastar ljus över det svårfångade och mångfacetterade villkoren inom 

det sociala arbetet. Inom det sociala arbetet kännetecknas klienternas situationer ofta av att 

problemen är komplexa och saknar enkla lösningar. Glouberman och Zimmerman (2002; 1) 

skiljer på enkla, komplicerade samt komplexa problem. Enkla problem kännetecknas av att 

ingen eller en låg grad av expertis krävs för att lösa problemet. Genom att följa samma 

strategi så är sannolikheten att lyckas alltid stor. Komplicerade problem kräver olika former 

av expertis. Komplicerade problem är delvis generaliserbara och lösningarnas utfall går 

sannolikt att förutse. När det gäller komplexa problem så kan expertis vara av nytta, men 

garanterar inte en lösning. Alla komplexa problem har unika egenskaper som gör att utfallet 

inte går att förutsäga.  

Rittel och Webber (1973) använder termen ”lömska” problem (”wicked” problems), då de 

beskriver problem som inte går att lösa framgångsrikt genom traditionella, analytiska 

närmandesätt. Lömska problem kan inte bli beskrivna definitivt och de har inte heller 

objektiva och definitiva lösningar, vilket ”tama” problem har (”tame” problems).  

Problemen inom socialt arbete inom barnomsorgen är ofta komplexa. Komplexa fall har ofta 

flera kausala startpunkter, komplexitet som fortgår över tid och flera olika perspektiv om 

vad problemet är och hur de borde bli adresserade. (Fish & Hardy 2015.) Komplexa problem 

indikerar ofta en högre grad av sårbarhet och karaktäriseras av mångproblematik, vilka ofta 

överstiger organisatoriska och disciplinära gränser och det behövs olika former av expertis 
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för att lösa dem. Denna form av problem skapar problem gällande orsakssamband, 

förutsägelse och förändring. (Hood 2014; 31-33.) 

Många barn blir en del av systemet för barnsomsorg på grund av ett komplext samspel 

mellan olika personliga och individuella problem inom familjen eller i deras omgivning 

(Gümüscü et al. 2020). Barn i familjer med komplexa problem riskerar fara illa, vilket 

betyder att det ställer stor press på bedömningen och beslutstagandet av familjens och 

barnens behov. Fel bedömning kan ha tragiska konsekvenser för barnet. Komplexa problem 

betyder också en högre grad av osäkerhet. När det gäller komplexa problem så är det svårt 

att säga vilken insats som är den rätta. (Hood 2014; 31-33.) 

 

5. Metod och materialinsamling 
 

Min forskning är kvalitativ och datamaterialet jag samlat in baserar sig på individuella 

intervjuer av socialarbetare. Genom kvalitativ forskning vill man bland annat beskriva 

fenomen eller händelser och förstå verksamhet. Därför är det viktigt att de personer man 

samlar information ifrån, har möjligast mycket kunskap och erfarenhet av ämnet. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009; 85.) Eftersom jag var intresserad av att få kunskap om socialarbetarnas 

perspektiv på komplexa klientsituationer i gränslandet mellan familjesocialarbetet och 

barnskyddets öppenvård, så var det naturligt att intervjua socialarbetare som jobbar inom 

dessa enheter och har en stark uppfattning och erfarenhet av denna problematik.  

Intervjuer är ett okomplicerat, flexibelt och effektivt sätt att samla in en relativt stor mängd 

data under en rimlig tidsperiod. Under intervjuerna har informanterna möjlighet att med 

hjälp av språket föra fram deras åsikter, känslor, tankar och upplevda händelser. (Carey 

2012; 109-110.)  

 

5.1 Intervjuer som materialinsamlingsmetod  

 

Martyn Denscombe (2016; 265) räknar upp tre punkter då intervjuer är ett ändamålsenligt 

sätt att samla in data; (1) man vill ha information om åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter samt förstå dem på djupet, (2) man vill ha kunskap om komplexa frågor och en 
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större förståelse för hur saker eller system fungerar eller (3) man vill ha privilegierad 

information av personer som har mycket information eller erfarenhet om det man forskar i.  

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer i min avhandling. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att man utgår från en färdig intervjuguide men tillåter också spontana 

frågor som dyker upp under intervjun som respons till informantens svar eller kroppsspråk 

(Carey 2012; 112). I följande kapitel beskriver jag närmare hur jag genomfört intervjuerna. 

 

5.2 Genomförandet av intervjuerna 

 

Efter att jag blivit beviljad forskningslov i maj 2020 inledde jag direkt rekryteringen av 

informanter genom att kontakta enheternas ledande socialarbetare. Då man utför forskning 

är det ofta nödvändigt att få ett godkännande från överordnade instanser, i detta fall de 

ledande socialarbetarna. Detta är speciellt viktigt till exempel då man intervjuar personer 

som arbetar i e en organisation. (Denscombe 2010; 251.) Ledande socialarbetaren inom 

familjesocialarbetet gav mig namn på tre socialarbetare, vilka jag sedan kontaktade 

personligen via e-mail och frågade ifall de var villiga att ställa upp på en intervju. Alla var 

villiga att ställa upp på en intervju.  

Jag kontaktade också två ledande socialarbetare inom öppenvården och bad dem informera 

socialarbetarna i sina team om min forskning. Jag bad dem också informera de övriga 

teamens ledande socialarbetare att i sin tur informera sina team om min forskning. Jag fick 

endast en kontakt via e-mail av en socialarbetare, som var villig att ställa upp. Jag väntade 

ännu en vecka och bad sedan de ledande socialarbetarna skicka ut en påminnelse till sina 

team, i hopp om att få flera informanter. Eftersom inga fler socialarbetare anmälde sitt 

intresse så frågade jag direkt av två socialarbetare ifall de kunde ställa upp på en intervju 

och fick därmed rekryterat de sista informanterna. Inför den sista intervjun med en av 

öppenvårdens socialarbetare meddelade hen att hen tar med en kollega. Jag såg inte hinder 

för detta, alltså utfördes den sista intervjun som en parintervju. Antalet informanter blev 

därmed slutligen sju stycken, tre familjesocialarbetare och fyra socialarbetare i barnskyddet 

öppenvård. Förutom den ena parintervjun, så utfördes intervjuerna som enskilda intervjuer. 

Intervjuerna utfördes både på finska och på svenska. 

Jag utarbetade en intervjuguide (Se bilaga 1), som såg ungefär lika ut för intervjuerna med 

familjesocialarbetare samt socialarbetarna inom barnskyddets öppenvård. I och med att 
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intervjuerna var semistrukturerade så tilläts det också uppstå spontana frågor under 

intervjuernas gång, beroende på vad informanten berättade. Längs med att jag höll 

intervjuerna så uppstod också en del nya frågor som behandlade teman jag upplevde 

betydelsefulla eller som jag önskade få mera information om.  

Intervjuerna utfördes i maj och juni 2020. I och med undantagstillståndet på grund av 

coronapandemin, så kunde informanterna välja ifall de ville utföra intervjun i person eller 

på distans. Slutligen höll jag två intervjuer på distans och fyra intervjuer i person. 

Intervjuerna som hölls i person ordnades i arbetsrum eller mötesrum på socialbyråerna. 

Intervjuerna som ordnades på distans utförde jag via programmet Microsoft Teams, alltså 

kunde jag också se informanterna under intervjun.  

Även om jag till en början kände mig osäker inför intervjuerna som skulle utföras på distans, 

så upplever jag att intervjun inte påverkades avsevärt av att jag och informanten inte befann 

oss på samma plats. Även om kroppsspråk är svårare att läsa på distans så upplever jag att 

vi förstod varandra bra. Jag upplever dock att jag under de intervjuerna som jag gjorde i 

person kunde vara mera närvarande och fokuserad på själva intervjun jämfört med vad jag 

kunde under intervjuerna på distans.  

Då man använder intervjuer som metod så är det viktigt att fundera på intervjuareffekten, 

det vill säga vilken inverkan den egna personliga identiteten kan ha för intervjun och 

informantens vilja att svara på frågorna. Betydelsen av intervjuarens identitet för 

informanten och det ämne som diskuteras kan påverka materialet. Speciell betydelse har 

intervjuarens identitet ifall känsliga eller personliga frågor diskuteras. (Denscombe 2010; 

244-245.) I och med jag själv jobbar som socialarbetare och intervjuade andra socialarbetare, 

så upplever jag vi var i en jämbördig ställning till varandra. Forskningsämnet var inte heller 

av känslig eller personlig karaktär. Det att jag jobbade inom samma organisation, även om i 

en annan enhet, kan ha haft en inverkan på intervjusituationen och hur öppet eller slutet 

informanten uttalade sig. Jag upplever dock att min förståelse för organisationen och 

verksamheten likaså kan ha haft en positiv inriktning på intervjun och hur informanterna 

uppfattade mig. 

Intervjuernas längd varierade mellan ungefär 40 minuter och en timme. Den sammanlagda 

längden på intervjubanden blev 5 timmar och 12 minuter. Intervjuerna bandades in och jag 

transkriberade dem för hand genom att lyssna på banden och samtidigt som jag skrev i ett 
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Word- dokument. Transkriberingen visade sig vara ett tidskrävande skede av 

forskningsprocessen. Det transkriberade materialet omfattade 90 sidor text med fonten 

Times New Roman, fontstorlek 12 och radavståndet 1,5.   

 

5.3 Analys av materialet 

 

I detta kapitel presenterar jag hur jag gått till väga för att analysera mitt material. Jag har 

använt mig av en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att analysera innehållet i materialet. 

Jag inleder med att beskriva vad en tematisk innehållsanalys innebär, därefter beskriver jag 

närmare den egna analysprocessen.  

Innehållsanalys är en form av textanalys och kan tillämpas på så gott som vilket skrivet 

material som helst, därmed också intervjuer (Tuomi & Sarajärvi 2009; 103). 

Innehållsanalysen är ett detaljerat och systematiskt sätt att analysera innehållet i ett material 

och förstå bland annat dess betydelse, hitta mönster, teman och meningar (Berg 2009; 338). 

Genom en innehållsanalys söker man meningar i texten till skillnad från diskursanalysen, 

genom vilken man söker svar på vilket sätt denna mening produceras. (Tuomi & Sarajärvi 

2009; 104). Jag var intresserad av vad informanterna hade att säga, inte hur de framställde 

det, därmed var det ändamålsenligt för mig att använda innehållsanalys som analysmetod i 

min forskning.  

Genom en kvalitativ innehållsanalys ordnar man materialet på ett tydligt och sammanfattat 

sätt, utan att tappa den information som materialet ger tillgång till. Det samlade materialet 

kan vara splittrat och genom analysen skapar man ett enhetligt material från vilket det är lätt 

att dra tydliga och pålitliga slutsatser. (Tuomi & Sarajärvi 2009; 108.) En tematisk 

innehållsanalys innebär att materialet kategoriseras utifrån olika teman som hittas i 

materialet. På detta sätt kan man jämföra förekomsten och behandlingen av olika teman som 

framkommer i materialet (Eskola & Suoranta 1998; 175-176). 

Jag använder mig av en teoristyrd innehållsanalys, vilket innebär att jag utgår från mitt eget 

material men i analysen tar jag hjälp av min teoretiska referensram och den tidigare 

forskningen (Tuomi & Sarajärvi 2009; 95-96). Analysprocessen liknar mycket den hur 

Tuomi & Sarajärvi (2009; 109) beskriver framskridandet av den innehållsbaserade 

innehållsanalysen. Kort handlar det om att splittra materialet för att sedan sammanställa det 
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i en ny och logisk form. Analysen framskrider så att man till en början lyssnar på intervjuerna 

och transkriberar dem. Efter det bekantar man sig med materialet i skriven form och börjar 

söka efter uttryck i materialet. Dessa uttryck listas och man söker efter likheter och olikheter 

i dessa. Genom att sammansätta dessa uttryck under större övergripande teman så 

sammanställs materialet i en redig form, från vilket det är möjligt att dra slutsatser. Till 

skillnad från den innehållsbaserade innehållsanalysen så kopplar man i den teoristyrda 

innehållsanalysen teman till teoretiska begrepp (Tuomi & Sarajärvi 2009; 117). 

Jag började analysen genom att läsa igenom hela materialet i omgångar. Jag gjorde skilda 

sammanfattningar av varje intervju. Med hjälp av sammanfattningarna var det lättare att få 

en helhetsbild av materialet och jämföra innehållet i intervjuerna och hitta teman. Efter detta 

återgick jag till det transkriberade materialet och markerade olika kategorier med hjälp av 

olika färger och kommentarer i marginalerna. Jag återgick till mina forskningsfrågor, min 

teoretiska referensram samt till den tidigare forskningen, vilket hjälpte mig att orientera mig 

fram i materialet och skapa teman. De teman jag hittade listade jag och sammanställde under 

större övergripande teman. De centrala teman för min avhandling handlade om klienternas 

behov i socialvården och barnskyddet, den organisatoriska kontexten, komplexa 

klientsituationer i gränslandet mellan socialvård och barnskydd samt vad socialarbetarna 

upplevde skulle underlätta deras arbete med komplexa fall. Avsikten var att samla materialet 

under ett begränsat antal övergripande teman så att inte analysen skulle bli allt för bred och 

svår att hantera.   

I min analys har jag har valt att använda mig av mycket citat, eftersom jag velat fånga 

socialarbetarnas upplevelser av den mångfald och den komplexa karaktär i situationerna de 

bemöter i sitt dagliga arbete. Denna mångfald går inte att fånga endast genom att själv skriva 

ut den. Alla citat har anonymiserats för att försäkra informanternas anonymitet. Jag har dock 

skrivit ut ifall det är fråga om en intervju med en familjesocialarbetare eller en socialarbetare 

inom barnskyddet, eftersom det är av relevans för resultaten. I följande kapitel går jag 

närmare in på de forskningsetiska aspekterna.  

 

 

 



24 
 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

 

Det är viktigt att man som forskare har en etisk medvetenhet, som följer en genom hela 

forskningsprocessen och att man tar ansvar för det arbete man gör (Butler 2002). Rauhala & 

Virokannas (2011; 238) understryker att god etisk princip inte bara bygger på att undvika 

skador utan forskningen bör också vara konstruktivt och till nytta för dem som deltar i 

forskningen.  

Det som är viktigt gällande bemötandet av forskningsdeltagarna och deras rättigheter är att 

de har ett förtroende för forskarna och vetenskapen (TENK 2019; 29-30). De intervjuade 

socialarbetarna informerades om forskningens syfte och ändamål i god tid innan intervjuerna 

utfördes. Informanterna fick information om hur forskningsmaterialet behandlas och 

publiceras (Se bilaga 2). Deltagandet i intervjuerna var frivilligt och deltagarna hade en 

möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade. Informanterna hade också i efterhand 

möjlighet att annullera sitt deltagande om de så ville, utan negativa påföljder. Innan 

intervjuerna bad jag deltagarna skriva under en samtyckesblankett (Se bilaga 3) för att 

försäkra mig att de var medvetna om hur och till vad intervjumaterialet kommer att användas. 

Två intervjuer utförde jag på distans och i dessa fall tog jag ett muntligt samtycke från 

deltagarna.  

De intervjuade socialarbetarna identitet har skyddats genom att de inte nämns vid namn i 

avhandlingen och inte heller annan detaljerad information om dem har skrivits ut. I 

intervjuerna har vissa klientfall tagits upp av socialarbetarna som belysande exempel. För 

att förhindra att enskilda klientfall eller personer ska kännas igen så tas inte enskilda detaljer 

upp och avhandlingen skrivs i en sådan form att man inte kan känna igen enskilda individer 

eller fall. (TENK 2019; 33-34.) 

Det insamlade materialet har behandlats systematiskt, ansvarsfullt och lagenligt (TENK 

2019; 32-33). Som forskare har jag tystnadsplikt både medan jag jobbar med avhandlingen 

och efter att avhandlingen är färdig. Materialet har lagrats på min personliga hårddisk och 

egna dator, som är lösenordskyddad. Samtyckesblanketterna och utprintat material har 

förvarats i ett låsbart skåp hemma hos mig. Utomstående har därmed inte haft tillgång till 

materialet. Efter att avhandlingen lämnats in och godkänts så förstördes allt material, 

intervjuband och det transkriberade materialet raderades från min dator och hårddisk. 

Dokumenten slängdes i en pappersinsamling för sekretessbelagda dokument.   
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Forskningsresultaten bör presenteras sanningsenligt, fullständigt och utan snedvridning. Det 

är också viktigt att notera faktorer eller förhållanden som kan påverkat resultaten eller 

tolkningen av data. (Butler 2002.) Jag är medveten om att min position som socialarbetare 

inom bedömningsenheten för servicebehov inom barnskyddet delvis har påverkat min roll 

som forskare. Både gällande val av forskningsämne, men också insamlingen samt analysen 

av materialet. Det att jag själv har en förståelse för informanternas verksamhetsmiljö ser jag 

dock snarare som en styrka både gällande insamlingen samt analysen av materialet. Jag 

frågade mig själv dock ifall min egen förståelse och möjliga uppfattningar eller åsikter 

omedvetet kan ha påverkat tolkningen av data och ifall tolkningen av materialet skulle ha 

sett annorlunda ut ifall jag inte jobbade inom samma organisation. Genom hela processen 

har jag dock strävat efter att ha en objektiv roll till forskningsämnet. Eskola & Suoranta 

konstaterar (2008; 17) dock att forskaren inte helt kan bortse från sin egen förförståelse. 

Rauhala & Virokannas (2011; 251) konstaterar att etiskt hållbar forskning är sådan som 

lyfter fram de upplevande subjektens röst. I denna studie har jag strävat efter att respektera 

de personer som jag intervjuat och lyfta fram deras upplevelser. 

Några av informanterna kände jag till sedan tidigare ifrån jobbsammanhang, medan andra 

var okända för mig. Det att vi haft kontakt tidigare med vissa informanter kan ha haft en 

inverkan på intervjusituationen och hur öppet eller slutet informanten uttalade sig.  

 

6. Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten jag fått utifrån intervjuerna jag gjort med 

socialarbetarna inom familjesocialarbetet samt barnskyddets öppenvård. Till att börja med 

bad jag socialarbetarna berätta om sin egen arbetsbild samt sina egna klienter. Jag gick vidare 

till att fråga om klienter som flyttat över till dem eller som flyttats över från dem mellan 

familjesocialarbete och barnskyddet. Ett större intresse låg dock vid de fall som 

socialarbetarna upplevde att ligger i gränslandet mellan socialvård och barnskydd. Jag 

frågade om vad som gör fallen till gränsfall eller svårdefinierbara fall, om de utmaningar 

som gränsdragningen mellan klientskapen skapar i det vardagliga arbetet samt vad 

socialarbetarna tänker att kunde underlätta arbetet med dessa fall.  
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De intervjuade familjesocialarbetarna hade alla jobbat ungefär lika länge inom enheten, 

mellan 1 till 2 år. I och med att enheten för familjesocialarbetet nyligen utvecklats var 

arbetserfarenheten inom denna enhet naturligt kortare än bland de intervjuade inom 

barnskyddets öppenvård. Den tidigare arbetserfarenheten bland familjesocialarbetarna 

omfattade både barnskyddsarbete samt annat arbete inom tjänster för barn och barnfamiljer.  

Bland barnskyddsarbetarna varierade arbetserfarenheten i större grad. Socialarbetarna hade 

jobbat inom barnskyddets öppenvård från några år till tiotals år. Alla hade jobbat inom 

öppenvården också innan familjesocialarbetet infördes.  

I citaten nämns emellanåt förkortningen ETT, vilket är en förkortning av den finska termen 

”erityisen tuen tarve”. Motsvarande term på svenska är ”behovet av särskilt stöd”. Behovet 

av särskilt stöd innebär alltså ett klientskap inom familjesocialarbetet enligt 

socialvårdslagen. 

 

6.1 Klienternas behov inom socialvård och barnskydd 

 

Socialarbetarna använde termerna behov av skydd respektive behov av särskilt stöd, när de 

beskrev sina klienter. Både familjesocialarbetarna och barnskyddets socialarbetare beskriver 

att behoven och problematiken hos klienterna är väldigt varierande och kan bestå av olika 

sammansättningar av egenskaper eller beteenden hos barnet eller föräldrarna. I 

familjesocialarbetarnas beskrivningar kom det fram att behovet av stöd hos klienterna 

varierade mera medan barnskyddets socialarbetare beskrev att deras klienter är i behov av 

intensivare stöd. 

 

”…meillä niinku jotenkin se asiakaskunta tosi moninainen, et on niinku 

hyvinkin sellaisia niinkun, miten nyt sanoisi… paljon palveluita tarvitsevia 

asiakkaita mut sit on myös sellaisia jotka tarvii tosi vähän. Ja toki ne on sit 

sellasia asiakkaita joiden kohdalla miettii sitä että onko todella nyt sitten just 

tämä erityisen tuen tarve olemassa vai pitääks se niinku ikään kuin palvelun 

takia ohjautuvatko he vaan meille...” – Familjesocialarbetare I2 
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”…niin kun perheeseen, vanhemmuuteen liittyvää tai sitten nuorilla, heidän 

omaan oireiluun ja käytökseen liittyvää. Että hyvin moninaisilla syillä ollaan 

täällä asiakkaana. […] kaikkia yhdistää, että jonkinlainen lastensuojelullinen 

huoli on olemassa heidän tilanteessa ja ajatellaan, että kevyemmät palvelut 

heidän tilanteessa riitä ja sen takia tarvitaan nimenomaan lastensuojelun 

työskentelyä.” – Barnskyddets socialarbetare I3 

 

Barnskyddets socialarbetare nämnde att psykiska problem samt missbruksproblematik hos 

unga var ett av de vanligaste problemen bland deras klienter. I familjesocialarbetarnas 

beskrivningar kom det också fram att allvarliga psykiska problem hos barnet eller den unga 

är vanliga orsaker till att ett klientskap övergår från familjesocialarbetet till barnskyddet. 

Familjesocialarbetarna upplevde att de inte har medel att ingripa i denna form av 

problematik.  

 

”…no hyvin paljon tällä alueella korostuu sellanen nuorten oireilu…” – 

Barnskyddets socialarbetare I3 

”Et enimmäkseen on ollut näitä nuoria kyllä. Ja sit siinä on problematiikka kyl 

yleensä päihteet.” – Barnskyddets socialarbetare I6 

”Muistaakseni kaikissa niissä joissa on, jotka on siirtynyt, niin siinä on ollut 

tällanen koulua käymätön nuori, jolla on sit ollu jo kaikenlaisia psykiatrian 

puolen palveluita myös käytössä ja ihan osastojaksoakin.” – 

Familjesocialarbetare I2 

 

Skolfrånvaro och problem i skolgången var något som både familjesocialarbetarna och 

barnskyddets socialarbetare beskrev att framkom bland deras klienter. Bakom skolfrånvaron 

visste man dock att det låg andra saker, till exempel psykiska problem hos barnet eller unga.  

Allvarliga psykiska problem och/eller missbruksproblem hos föräldern beskrevs också som 

vanliga problem inom barnskyddet. Denna problematik ansågs äventyra barnets utveckling, 

hälsa och uppväxtförhållanden och definierades som ett problem som tillhör barnskyddet.  
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Allvarliga psykiska problem och missbruksproblematik hos förälderns ansågs också av 

familjesocialarbetarna vara problem som tillhör barnskyddet och var vanliga orsaker till att 

klienter inom familjesocialarbetet flyttats över till barnskyddet även om föräldrarna 

uttrycker att de är samarbetsvilliga. Mildare psykiska problem hos föräldern kunde dock 

också framkomma bland familjerna inom familjesocialarbetet.  

 

”Mut sit on tietysti, tosi laajasti, vanhempien päihteiden käyttö, vanhempien 

mielenterveysongelmat mitkä heijastaa sit lasten olosuhteisiin kotona.” – 

Barnskyddets socialarbetare I6 

”Nii jos on vanhemmalla tai vanhemmilla vakava päihdeongelma niin kyllä 

siinä mun mielestä on se suojelun tarve sitten. Niin. Että ne on kyl meiltä 

lähtenyt aika nopeesti lastensuojeluun…” – Familjesocialarbetare I4 

 

I familjesocialarbetarnas beskrivningar lyftes neuropsykiatrisk problematik hos barn och 

unga starkt fram. Neuropsykiatrisk problematik hos barnet innebär ofta att barnet har ett 

utmanande beteende, vilket leder till trötthet hos föräldrarna.  

 

”…nii mulla on paljon näitä nepsy, eli neuropsykiatrisesti oireilevia ne lapset, 

Adhd tai Asperger, autisminkirjon piirteitä. On tosi haastavia ne lapset ja 

väsyttää niitä vanhempia tai vanhempaa. Ja varmaan sik, ne on monet 

lähteneet hakee sitä apua siinä arjessa. Jaksamiseen.” – Familjesocialarbetare 

I4 

 

Det betonades dock att neuropsykiatriska utmaningar dock inte är något som i sig 

automatiskt betyder att barnet är i behov av särskilt stöd, i den bemärkelse som 

socialvårdslagen avser det. I citatet nedan kommer dessa tankar om tillfällighet upp, att 

problematiken ska vara av den karaktären att man genom de stödåtgärder som finns att 

erbjuda inom familjesocialarbetet kan eliminera behovet av särskilt stöd.  
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”… vaikka iso osa meidän lapsista on sellasia jolla on se erityisen tuen tarve 

sen oman diagnoosin tai jonkun vamman takia ja sehän ei koskaan ikään kuin 

poistu heiltä, mutta ei se tarkoita sitä, että he on sen kautta pelkästään aina 

sosiaalihuoltolain tarkoittamalla tavalla erityisen tuen tarpeessa vaan ihan, 

että se… pitäis jotenkin olla se ajatus et he, et se on tavallaan sellasta 

tilapäistä ja sitten  tämän lain hengen mukainen erityisen tuen tarve, sillä 

tavalla, että sillä työskentelyllä sitten poistuu ja he pärjää ilman.” - 

Familjesocialarbetare I2 

 

Problem i växelverkan mellan föräldrarna och barnet eller unga lyftes fram som grupp, som 

blivit allt större inom barnskyddet. Speciellt nämner socialarbetaren i citatet nedan att detta 

syns bland unga i pubertetsåldern. 

 

”Nykyisin se on niin, että vuorovaikutusongelmat on yks suurin ryhmä, 

varsinkin murkkuikästen kohdalla, et siel on hirveit riitoja kotona ja kaiken 

näkösiä vuorovaikutusongelmia.” -   Barnkyddets socialarbetare I6 

 

Våld mellan antingen de vuxna i familjen eller mellan vuxna och barn nämndes inte så 

frekvent men både barnskyddets socialarbetare och familjesocialarbetarna ansåg att våld i 

nära relationer i princip alltid tillhör barnskyddet.  

Familjer med ensamstående föräldrar med små nätverk visade sig också vara ett 

återkommande problem bland klienterna inom familjesocialarbetet medan barnskyddets 

socialarbetare inte specifikt nämnde denna grupp. Dessa faktorer ledde ofta till att 

föräldrarna led av trötthet och utmattning.  

 

6.1.1 Till barnskyddet kommer nu de med större behov 

 

Alla socialarbetare inom barnskyddet, som jag intervjuade, hade jobbat inom barnskyddet 

också innan familjesocialarbetet grundades. Alla upplevde att arbetet ändrats på så vis att de 
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klienter som de arbetade med nu har ett större behov, vilket innebar att arbetsbilden kändes 

tydligare och man hade en möjlighet att koncentrera sig vid de klienter som faktiskt har ett 

behov av skydd.  

 

”Se on muuttunut sillä tavalla, et meidän työ on nyt jotenkin selkeempää, 

meillä on se suojelun tarve ja se on siinä.” – Barnskyddets socialarbetare I6 

”No on tää muuttunut, et nyt mä aattelisin ehkä et tänne asiakkuuteen tulee 

pääsääntösesti ne, joilla on isompi tarve, että vähän huonommissa tilanteissa, 

kun ennen. Mä muistan, että ennen kun tää tuli, niin oli aika paljon sellasta, 

että joutu roikottamaan jotain asiakasta, jonka kanssa ei ollut hirveen 

intensiivistä työskentelyä, sen takia et se saa jotain palveluita. […] ei ollut 

sellasta kevyempää palvelua mihin siirtyä. Nyt pystyy keskittymään niihin, 

joilla on se oikee lastensuojelun tarve, niin paremmin.” - Barnskyddets 

socialarbetare I3 

 

En socialarbetare inom barnskyddet säger att klientmängderna åtminstone tillfälligt 

minskade efter att familjesocialarbetet infördes. Det förblev dock oklart ifall 

klientmängderna sedan dess stigit till samma nivå som innan att familjesocialarbetet 

infördes. På en nationell nivå har klientmängderna inom barnskyddets öppenvård minskat 

sedan införandet av familjesocialarbetet (se kapitel 2). Klientmängderna inom 

familjesocialarbetet visade sig vara större än de inom barnskyddet. 

 

…ja sillonhan lastensuojelu varmaan oli niin sumpussa ja asiakasmääriä oli 

niin valtavasti. Kyllä se hetkellisesti vähensi niitä asiakasmääriä. – 

Barnskyddets socialarbetare I6 

 

Det uppskattades också av barnskyddets socialarbetare att det fanns en lättare serviceform, 

de kunde flytta klienter till, ifall det inte fanns ett behov av skydd men då familjen ändå var 

i behov av stöd. Enligt barnskyddets socialarbetare har införandet av familjesocialarbete 
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också upplevts positivt av klienterna, då de kan få samma stöd utan att vara klienter inom 

barnskyddet. 

 

”Ja sit monet perheet on semmosii, et kun niil on niit ongelmia, on se sitä tätä 

tai tota, mut ei sitä suojelun tarvetta, et ne on hyviä vanhempia tai riittävän 

hyviä. Mut palvelun tarvetta on, nii sit se on heillekin kivempi kun voi sanoo, 

et te ootte niin hyvii vanhempia, et tässä ei oo lastensuojelun perusteita, et 

siirretään teidät nyt tänne ETT:hen. Ja et siel on samat palvelut aika pitkälle 

paitsi sijoitus, niin nehän on ihan onnessaan…” – Barnskyddets socialarbetare 

I6 

 

6.2 Den organisatoriska kontexten 

6.2.1 Komplexa klient- och beslutandeprocesser  

 

I materialet framkom det att alla socialarbetare haft klienter som övergått mellan 

familjesocialarbetet och barnskyddet. Endast en familjesocialarbetare nämnde att hon inte 

haft klienter som skulle ha flyttats över till henne från barnskyddet. I denna studie angav 

socialarbetarna att avgörandet ifall en klient hör till familjesocialarbetet eller barnskyddet i 

vissa fall kan vara väldigt entydigt och överföringen gå väldigt smidigt. 

Det visade sig dock också finnas problem som kan kopplas till klient- och 

beslutandeprocesserna. Barnskyddets socialarbetare har möjlighet att direkt flytta över ett 

klientskap till familjesocialarbetet, men ifall ett klientskap övergår från familjesocialarbetet 

till barnskyddet, så måste situationen bedömas av en socialarbetare inom bedömningen för 

servicebehov och stöd för barnfamiljer. Socialarbetaren inom bedömningsenheten är sedan 

den, som gör beslutet att ett barnskyddsklientskap inleds. 

 

…lite klumpigt kanske det där systemet… att om jag upplever att den här 

familjen då skulle behöva som mera stöd och så ska det gå via som en anmälan 

till bedömningsenheten och sen så ska det… - Familjesocialarbetare I1 
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”…sellasissa joissa meidän näkökulmasta on se lastensuojelun tarve ihan 

selkee, niin sit se tuntuu sellaselta tosi hassulta et siin on semmonen 

kumileimasimen olonen tyyppi, joka ikään kuin avaa sen asiakkuuden ja 

kirjottaa jonkun yhteenvedon näkemättä välttämättä ketään. Tai sitten, sekin 

on aika tyhmää mun mielestä, että järjestetään semmosia ylimääräsiä 

tapaamisia, missä todetaan, että tavallaan niitä samoja huolia jauhetaan vaan 

jotta se arvioinnin tyyppi näkee ne asiakkaat. Mut se asiakkaan kannalta 

näyttää aika, on varmaan aika turhauttavaa sitten jotenkin, kun se ei vie sitä 

asiaa heidän kannalta yhtään eteenpäin jos on selvää se, että ollaan sen 

lastensuojelun äärellä niin nää tällaset meidän kuviot on ehkä vähän 

monimutkaisia.” - Familjesocialarbetare I2 

 

I citatet ovan beskriver en familjesocialarbetare att det i vissa fall är bra att det görs en ny 

bedömning för servicebehov, men att det i de fallen där behovet av barnskydd är tydligt, 

känns onödigt att en socialarbetare från bedömningsenheten dras med i processen. 

Beslutandeprocessen kan bli väldigt utdragen och leda till överlappande arbete. Speciellt 

komplicerad kan processen te sig ur klienternas synvinkel. Formaliteterna kring processen 

ledde heller sällan till att klienternas situation främjades.   

Inte bara familjesocialarbetarna upplevde att beslutandeprocesserna ibland är komplicerade, 

utan också barnskyddets socialarbetare kände av problematiken i sitt jobb. Speciellt i 

situationer där klienter bollats mellan de olika enheterna upplevdes systemet vara styvt och 

ansågs vara problematisk med tanke på det egna arbetet samt ur klienternas synvinkel. 

 

”… se on välillä huvittavaa, kun on sellanen, joka on ollu avohuollossa 

asiakkaana, ja sit se siirtyy ETT:hen, ja sit aletaan tekee jotain uutta 

palvelutarpeen arviointia vielä ETT:stä tai jostain tulee joku ilmoitus, et ne 

on… välil tuntuu et on hirveesti arviointia ja toimijoita.” – Barnskyddets 

socialarbetare I3 

”...så gör man arbete för att få dom överflyttade o så flyttar de också tillbaka 

o de ju kanske inte värst klientvänligt. O sen kanske man funderar igen om nån 
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månad att kanske de sku klara sig nån annanstans. Att det känns lite som sånt 

där onödigt arbete och fel för klienten.” – Barnskyddets socialarbetare I5 

 

Klienter som bollades mellan familjesocialarbetet och barnskyddet visade sig inte vara ett 

omfattande problem, men framkom dock. Wilén (2018b) lyfter också fram att oklarheten 

kring när barnskyddet eller socialvården ska ta ärendet att skötas, leder till att klienter bollas 

mellan de två klientskapen. Klienter som flyttades av och an mellan familjesocialarbetet och 

barnskyddet upplevdes vara problematiskt för det egna arbetet, men framför allt för 

klienterna. För klienten kan det vara svårt att förstå orsaken till flytten och en flytt kan också 

innebära att servicen avbryts stundvis och det kan dröja innan servicen kommer igång igen 

och överföringen konkretiseras. Överföringen av ansvaret upplevdes ibland ta länge och det 

kunde uppstå luckor då inte riktigt någon har koll eller ansvar över situationen. Grell (2016; 

46) konstaterar att en fragmentisering av service yttrar sig bland annat genom luckor i 

servicen och oklar ansvarsfördelning. 

 

”…lähinnä kun tulee sellasia välillä, mitkä on hyppinyt näiden asiakkuuksien 

välillä, että niissä on ollu sellasta hirveetä katkonaisuutta, että palvelut 

saattaa yhtäkkiä katketa ja tän tyyppistä. Sitten sellanen, että se on asiakkaan 

palveluita saattanut viivästyttää tai jotenkin et se tilanne saattaa olla jotenkin 

hirveen sellanen kompleksinen ja itelläkin välillä epäselvyyttä ja asiakkaalle 

itsellään.” – Barnskyddets socialarbetare I3 

 

Socialarbetarna efterlyste en mera helhetsmässig syn när det kommer till klientfall. I citatet 

nedan nämner en familjesocialarbetare att hen önskar ett systemtänk kring klienternas 

situationer, där alla faktorer som påverkar situationen tas i beaktan. I beskrivningen kan man 

avläsa att det enligt socialarbetaren saknas ett slags system- och komplexitetstänk kring 

dessa frågor och istället förenklar socialarbetarna, i en roll som gräsrotsbyråkrater, klientens 

situation utifrån sitt egna begränsade verksamhetsområde (Johansson 1992: 35).  
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”… kanske en mer helhetsmässig syn och som mera som sådant här 

systemtänkande… att man faktiskt tar i beaktande alla faktorer som påverkar 

en situation och innan bara flyttar av och an och så. Det är kanske det som det 

lite lett till när det är så många enheter som att först är det någon som utreder 

och sen är det kanske familjerådgivning och det är som… det blir en risk att 

man sen tänker utifrån sin egen arbetsuppgift och sen om inte det passar in i 

sin egen uppgift så flyttas det till någon annan och sen är det kanske ändå 

ingen som har koll på den där helheten riktigt.” - Familjesocialarbetare I1 

 

6.2.1.1 Familjesocialarbetarna samlar bevis   

 

I materialet framkom det att familjesocialarbetarna upplevde att de ibland behövde samla 

bevis som styrker deras egen oro för barnets situation, så att de skulle finnas tillräckligt 

starka grunder till att klientskapet kunde flyttas över till barnskyddet. Socialarbetarna 

upplevde att deras egen bedömning, om att den egna servicen inte är tillräcklig, inte alltid 

räcker, utan att oron också behöver komma från utomstående instanser, till exempel skolan 

eller psykiatrin. Detta ansågs vara problematiskt utifrån klientens perspektiv eftersom deras 

möjligheter till service i dessa fall är på spel. Det ansågs att det i knepiga och svåra 

klientsituationer skulle finnas ett behov av en mera smidig bedömningsprocess.  

Det att familjesocialarbetarna upplever att de behöver samla bevis, pekar möjligen på någon 

slags upplevelse av misstro gentemot familjesocialarbetet från barnskyddets håll eller 

bedömningsenhetens håll. Familjesocialarbetarna uttryckte dock inte detta direkt. 

 

… jag upplever kanske att det blev sådär att jo vi måst också få 

familjearbetarens rapport och sen skolan gjorde också att det måst liksom 

komma tillräckligt med de här anmälningarna och bevisen för att man ska 

våga flytta… till barnskyddet… - Familjesocialarbetare I1 

”…tuntuu et pitää tulla melkein ulkopuolelta joku huoli tai 

lastensuojeluilmoitus tai joku, et me saadaan vähän ikään kuin näyttöjä sille 

et se ei niinku riitä se meidän arvio siitä, että tämä meidän palvelu ei riitä. Se 

ei ihan heti ole ikään kuin tarpeeksi painavaa sille et menis lastensuojeluun. 
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Vaan siinä tuntuu et pitää vähän niinku kokeilla ja silleen tota… et sit se 

asiakkaan kustannuksella vähän menee se… et se vois olla vähän notkeempi 

se joku yhteinen arviointi siinä kohti kun näyttää siltä että tämä on tosi 

pulmallinen ja kun ne meidän keinot on kuitenkin sillain rajallisia…” – 

Familjesocialarbetare I2 

 

Familjesocialarbetarna berättade att de ibland bett till exempel psykiatrin eller skolan att 

göra en barnskyddsanmälan ifall de uttrycker en stor oro för barnet till 

familjesocialarbetaren. Det upplevdes att utomstående instanser ibland kan ha svårt att 

uppfatta skillnaden mellan barnskyddet och familjesocialarbete och låter därför kanske bli 

att göra en barnskyddsanmälan, eftersom de tänker att barnet och familjen redan har en egen 

socialarbetare.  

”kun esimerkiksi sitä huolta on alkanu olee esim koulussa taikka 

lastenpsykiatrian polilla, niin mä oon pyytänyt ite, et he tekis sen ilmoituksen 

koska se, että mä kirjaan sen heidän huolenaiheen niin ei oo ehkä ihan sillai 

tarkoituksenmukaista. […] kun mäkin sitten siihen tuon sen oman näkemyksen, 

joka sitten usein on ollut saman tyyppinen, että meidän palvelu ei riitä, niin on 

ryhdytty sitten sitä siirtoa lastensuojeluun toteuttaa.” – Familjesocialarbetare 

I4 

 

6.2.2 Olika lagar styr arbetet 

 

Barnskyddsarbetet samt familjesocialarbetet är starkt lagstadgat, vilket också kommer fram 

i socialarbetarnas beskrivningar av arbetets förutsättningar. Familjesocialarbetet bygger på 

socialvårdslagen och barnets behov av särskilt stöd. Barnskyddsarbetet bygger på 

barnskyddslagen och barnets behov av skydd.  

 

”Joo, siis sosiaalihuoltolain mukaista erityisen tuen sosiaalityötä. Mä nään 

sen jollain tavalla ennaltaehkäisevänä työnä, tavallaan laissahan on siirretty 

silloin aikoinaan niitä lastensuojelun ennaltaehkäiseviä toimia sinne 
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sosiaalihuoltolain puolelle. Ei tarvii olla lastensuojelun asiakkuus.” – 

Familjesocialarbetare I4 

”No me tehdään lastensuojelulain, koko lastensuojelulain mukasia toimia, ja 

se lakihan perustuu lapsen suojelun tarpeeseen.” – Socialarbetare inom 

barnskyddet I6 

 

Olika lagar styr arbetet, vilket delvis skiljer på de förutsättningar familjesocialarbetarna och 

barnskyddets socialarbetare har i sitt arbete. Man kan dock konstatera att familjesocialarbetet 

enligt socialvårdslagen ganska långt har samma tjänster att bevilja, som barnskyddet enligt 

barnskyddslagen har att erbjuda. Dessutom är mottagandet av tjänsterna och stödåtgärderna 

frivilligt för familjen, oavsett om barnet är klient inom familjesocialarbetet eller 

barnskyddets öppenvård. Inom barnskyddets öppenvård kan barnet i sista hand placeras eller 

omhändertas ifall kriterierna för detta uppfylls. Placering eller omhändertagande kan också 

göras emot barnets eller föräldrarnas vilja. 

 

”…ei voida tehä mitään mitä vanhemmat ei anna lupaa […] meidän työ on 

erityyppistä, kun me ei työskennellä lastensuojelulain vaan sosiaalihuoltolain 

alla, siinä mielessä se on, jos se tilanne vaatii sen tyyppistä mahdollisuutta 

perhe-elämän tunkeutumiseen, niin silloin se ei meillä oikein voi olla. Se on 

se.” - Familjesocialarbetare I4 

”… barnskyddet kanske kan ha större… i vissa frågor kanske större så här 

makt eller så… befogenheter…” - Familjesocialarbetare I1 

”…jos on ihan selvä et huoltaja haluis pitää sen lapsen tai nuoren kotona mut 

hän ei ota meiltä sitä perhetyötä vastaan niin kyllähän hänen kanssa siinä 

kohti joutuu käymään sitä keskustelua, että tässä on nää vaihtoehdot et joko te 

otatte tai sitten pitää miettiä et voiks se lapsi asuu sun kanssa. Niin mehän ei 

sitä keskustelua voi käydä ku meil ei o mitään keinoja… ei vaan oo välineitä 

siihen se on kuitenkin sitä lastensuojelun keskustelua.” – Familjesocialarbetare 

I2 
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Familjesocialarbetarna lyfter fram att de saknar samma möjlighet till kontroll som 

barnskyddet har. Familjesocialarbetarna nämnde också en annan form av auktoritet, vilken 

de saknade. Även om familjesocialarbetarna nämnde att de inte har samma makt eller samma 

befogenheter som barnskyddets socialarbetare har, så kommer det i citatet ovan dock fram 

en maktdynamik där familjesocialarbetaren kan ge ultimatum och i princip hota med 

barnskyddet ifall föräldrarna inte frivilligt tar emot det stöd som erbjuds.   

Också inom barnskyddet ansåg man att sådana familjer hör till barnskyddet, där det inte 

finns en vilja att samarbete och man kan konstatera att barnets välmående äventyras på grund 

av det. Ofta handlar det om just föräldrarna samarbetsvilja.  

 

”Mun mielestä he on aika selkee sellanen lastensuojelun tukea tarvitseva 

asiakasryhmä, et jos nähdään et perhees on tuen tarve ja sit vanhemmat on 

tällasia et heitä ei saa yhteistyöhön. Jos ajattelee et sen lapsen, et oikeesti 

heidän hyvinvointi vaarantuu ja sit vanhemmat ei nää sitä samalla tavalla kun 

työntekijät niin sillon tietysti lastensuojelun tarve.”  - Barnskyddets 

socialarbetare I3 

 

En familjesocialarbetare nämnde dock också att det är viktigt att fråga sig hur mycket man 

som arbetare har motiverat familjen till arbete. Ifall familjen har en ovilja att samarbeta så 

är det också viktigt som arbetare att försöka motivera familjen till samarbete.  

 

”För vi kan inte heller tvinga… Men så förstås handlar det mycket om det här 

att motivera också, att det är som hur mycket har man motiverat… har de 

förstått den här situationen. ” – Familjesocialarbetare  I1     

             

6.2.3 Tillgängliga stödtjänster  

 

Socialarbetarna bedömer kontinuerligt klienternas behov och måste utifrån dessa planera 

insatserna utifrån de stödtjänster som finns. Familjesocialarbetarna delade in 
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klientfamiljerna i sådana som tjänades av det stöd de fick och sådana där situationen inte 

förändrades trots långvarigt stöd.  

Ifall de insatser som familjesocialarbetet hade att erbjuda inte visade sig leda till en 

förändring så funderade familjesocialarbetarna på behovet av en flytt till barnskyddet. Här 

uppstod dock frågan ifall barnskyddet har en möjlighet att stöda familjen utöver det som 

redan gjorts, eller ifall de behov familjen har kräver någon annan form av insats, som varken 

finns inom socialvården eller barnskyddet.  

 

”...är det på riktigt oro och det på riktigt behövs någon placering att då är det 

ju klart. Men att som i de här andra fallen… så vad är det som på riktigt hjälper 

de här familjerna. Att det kanske inte heller hjälper att jo barnskyddet att jo 

nu kommer det någon vet du… nya människor… - Familjesocialarbetare I1 

 

I materialet framkom det att det överlag fanns upplevelser av att den service som finns att 

erbjuda inte alltid möter de specifika behov som klienterna har. Både familjesocialarbetarna 

och barnskyddets socialarbetare upplevde också att bristande resurser i till exempel 

psykiatrin eller skolan ofta i slutändan faller på socialväsendet. 

 

”No joo, kyllä mä oon huomannu ja siis oli se sitten lastensuojelu tai me niin… 

se ei oo aina se… välillä on se, että niitä palveluita ei oo oikeenlaisia riittävästi 

tai sitten lastensuojelu tai sosiaalitoimi ylipäätänsä paikkaa jotain sellasta 

mitä ei anneta muualta tai löydy muualta, että… esim. se, että jos psykiatrian 

poliklinikoitten resurssit laahaa tai ne ei saa sieltä sitä tarvitsemaansa niin 

kyllähän se kaatuu sosiaalitoimeen.” - Familjesocialarbetare I4 

 

En socialarbetare inom barnskyddet konstaterade att det ibland kan finnas felaktiga 

uppfattningar gällande vilka möjligheter barnskyddet har att stöda: 
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”…en mä tiedä onko mitään tarjottu sinällään enemmän. Yks on ollu sellanen 

missä on tullut sijoitus mutta oikeastaan, tavallaan meillä ei oo kuitenkaan 

ollut enempää tarjota, että siinä on itse ollut eri mieltä, että onko niitten ollut 

välttämättä tarkoituksenmukaista siirtyä. Jotenkin on ollut vääristyneitä 

käsityksiä, että minkä verran täältä voi enemmän saada mitään palveluita.”- 

Barnskyddets socialarbetare I3 

 

Bland familjesocialarbetarna väcktes ofta frågan om vad barnskyddet utöver dem kan göra. 

Behovet av skydd var dock en principiell fråga och tillgängligheten till tjänster eller stöd 

fick inte styra över detta behov.   

 

”…meidänkin tiimin sisäisessä keskustelussa saattaa tulla sellanen kysymys 

herkästi että no mitä lastensuojelu nyt tässä enempää voi? No ei välttämättä 

voi yhtään mitään mutta jo se lapsi tarttee suojelua niin sillon hänen paikkansa 

on lastensuojelussa, kyllä siinä on sellanen periaattelinen kysymys…” - 

Familjesocialarbetare I2 

 

Inom familjesocialarbetet var den vanligaste stödformen bland klienterna familjearbete. 

Familjearbetet beskrevs dels som en bra och fungerande stödtjänst, som familjerna drar nytta 

av och får konkret hjälp av i vardagen. Dels beskrevs familjearbetet också som ett allmänt 

plåster och erbjuds som en lösning till varje problem i brist på andra former av stöd. Liljegren 

& Parding (2010) konstaterar att det finns en risk att både de professionella som klienterna 

reduceras på ett sätt där klienternas behov och önskemål förbises på grund av de ramar och 

regler som organisationen ställer. Denna problematik kommer fram i citaten nedan, där 

familjesocialarbetarna saknar ett djupare tänk kring den problematik som familjerna har. 

Familjesocialarbetarna funderade ifall det skulle vara möjligt att familjearbetet i vissa fall 

kunde vara mera specialiserat, men detta väckte frågan ifall man till exempel stiger in på 

andras instansers revir. Att köpa in mera specialiserade tjänster begränsades också av olika 

regler även om det ansågs att det kunde vara till nytta. 
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”…familjearbete till exempel i vissa situationer är det jätte bra och det hjälper 

men att kanske ibland, så upplever jag att det skulle behövas ett djupare tänk 

kring att vad är den där utmaningen på riktigt. Det kan vara svårt att få de där 

konkreta förändringarna om man inte tar i beaktan att det finns där på 

känslonivå ganska stora saker som borde bearbetas.” – Familjesocialarbetare 

I1 

”Joo no on ehkä aika yleinenkin sellanen tunne itsellään, että tulee sellanen 

olo, et ei nää meidän käytettävissä olevien palveluiden valikoima ei varmaan 

oo mikään täydellinen. Ei meillä eikä lastensuojelussa, mutta ei varsinkaan 

meillä. Että kyllähän se on aikamoinen yliesilaastari tuo perhetyö mikä pitäisi 

nyt periaatteessa, joka vaivaan, niin onhan se toisaalta aika paljon odotettu 

yhdeltä perhetyöltä. Että ehkä sitä pitäs jotenkin lähteä rakentamaan 

semmoseks et olis vähän… se vois olla jotenkin ehkä vähän erikoistuneempaa 

kuin vaan että se on perhetyötä. Mutta toki tässä tulee aina nämä kysymykset 

sitten, että lähdetäänkö hoitamaan jotain psykiatrian tonttia ja blablabla…” -

Familjesocialarbetare I2 

 

Både familjesocialarbetarnas samt barnskyddets socialarbetares uppfattningar om 

familjearbetet var att det inte verkade finnas en märkbar skillnad i familjearbetet beroende 

på om det sattes in som en tjänst inom socialvården (SVL § 18) eller intensivare tjänst inom 

barnskyddet (BSL § 36), vilket stämmer överens med vad tidigare också konstaterats 

(Alatalo et al. 2019).  En skillnad som nämndes var dock att familjearbetet i barnskyddet 

utfördes som pararbete medan familjearbetet i socialvården utfördes av en arbetare.  

 

”Mä aattelen et meidän perhetyö on aika sillai samanlaista ja jos ajatellaan 

sitä intensiivisyyttä, niin meidänkin perhetyö on, ei siinäkään, kun meillä on 

niin rajalliset resurssit täällä, niin se on monesti ihan sitä kertaviikkoo, pari 

kertaa viikkon, et ei välttämättä oo sen intensiivisempää.” – Barnskyddets 

socialarbetare I3 
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Eftersom skillnaderna i familjearbetet inte ansågs vara betydliga så var barnskyddets 

socialarbetare skeptiska till om barnet har ett behov av barnskydd ifall familjen endast har 

ett behov av familjearbete. En familjesocialarbetare konstaterade att hon upplever att främst 

de klienter som behöver intensivare tjänster eller där en placering behöver övervägas.  

 

”et mun mielestä tavote olis se et lastensuojeluun tulis vaan ne semmoset jotka 

oikeesti tarvii suojelua ja joudutaan ehkä miettii sijoitusta tai 

perhekuntoutusta ja tämmösiä intensiivisempiä palveluita. Ei sillai, et 

ajatellaan vaikka, et se perhetyö, et lastensuojelun perhetyö nyt on hyvin 

erilaista, et jos perheellä on perhetyön tarve nii se ois hyvin tarkkaan kyllä 

mietittävä et onks se kuitenkaan lastensuojelun asiakkuuden peruste.” – 

Barnskyddets socialarbetare I3 

 

6.3 Komplexitet i gränsfallen mellan socialvård och barnskydd 

 

I detta kapitel beskriver jag vad som kännetecknar klienternas komplexa situationer i 

gränsfallen mellan socialvård och barnskydd . I materialet framkom det att alla socialarbetare 

hade klienter som de upplevde att är så kallade gränsfall.  

 

”…kyllä niitä ihan koko ajan on, et se on ehkä vaan semmonen ajankysymys 

et millon se heilahtaa sitten.” - Familjesocialarbetare I2 

 

6.3.1 Osäkerheten gällande behov och förändring 

 

I citatet nedan använder en familjesocialarbetare använde ordet ”mångfacetterad” då hen 

beskriver ett fall som hen upplever att kanske borde flyttas över till barnskyddet. 

Familjesocialarbetaren beskriver en situation där det länge gjorts arbete i samarbete med 

familjen och andra instanser, men det har inte lett till någon förändring.  
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”…att det är ganska sådär mångfacetterad situation och det är nog lite sådär 

att det är ganska sådär på gränsen att hör det hit. Men att vi nu ännu väntar 

och ser att kan vi ännu få till stånd någon förändring med familjearbete.”  - 

Familjesocialarbetare I1 

 

I socialarbetarnas beskrivningar framkommer det att det i flera fall handlar om situationer 

där familjen länge haft stöd och där man försökt utreda och prövat olika insatser utan att det 

skett någon nämnvärd förändring. Detta indikerar på en svårighet att definiera behovet och 

förutse utfallet av de insatser man gör, vilket stämmer väl överens med det icke-linjära inom 

komplexitetstänkandet. Det är inte entydigt att avgöra orsak och verkan. (Hanén 2017; Grell 

2016.) Komplexa problem indikeras av att det är svårt att förutsäga förändring och säga 

vilken insats som är den rätta (Glouberman & Zimmerman 2002; 1 & Hood 2014; 31-33). 

 

”… ja att på något sätt kanske man just försökt faktiskt att försökt utreda att 

vad skulle kunna hjälpa… och det kändes lite sådär hopplöst på något sätt… 

och hade haft familjearbete… och… ibland är man kanske lite såhär otålig 

också att man  märker att man förväntar sig att det ska hända förändring.” – 

Familjesocialarbetare I1 

”…joilla on pitkä lastensuojelutausta taustalla ja siltä tavallaan koko 

kavalkaadi koetettu ja koht on meidän puolelta koetettu ja nyt on arviointi 

käynnissä, että onks kuitenkin lastensuojelu…” – Familjesocialarbetare I2 

  

Komplexa situationer kännetecknades också av att klienterna hade flera parallella kontakter. 

Hood (2014; 31-33) konstaterar att komplexa problem ofta karaktäriseras av 

mångproblematik, som ofta överstiger organisatoriska och disciplinära gränser. Det att det 

gjordes samarbete med andra sektorer visade sig dock inte alltid leda till att det var lättare 

att hitta lösningar till klienternas behov. En familjesocialarbetare beskrev att samarbetet i 

värsta fall också kan leda till att situationen står stilla då de olika parterna väntar och ser vad 

de andra gör. 

 



43 
 

”vad är det för stöd som de upplever att de behöver… så det är lite såhär att 

kanske alla väntar lite från olika håll att vad gör nu den där andra…” –

Familjesocialarbetare I1 

 

6.3.2 Föräldrarnas samarbetsvillighet och verksamhetsförmåga 

 

I familjesocialarbetarnas beskrivningar kommer det fram att föräldrarna kan reglera arbetet 

väldigt mycket i och med att de kan neka till servicen ganska länge även om de säger att de 

är villiga att samarbeta. En familjesocialarbetare nämnde att det verkade att vissa familjer 

ibland kanske valde klientskapet inom familjesocialarbete, eftersom de på så sätt tänkte att 

de kunde hålla barnskyddet på avstånd. 

  

”…on tullut vähän sellainen tunne et he on valinnu ikään kuin tämän erityisen 

tuen asiakkuuden just sen takia et he pystyy pitää sitä lastensuojelua myös 

niinkun loitolla. Et tavallaan niinku ollaan suostuvaisia, otetaan sitä tätä, sit 

kun haetaan palvelut valmiiksi, perhetyö on alkamassa, niin ”en mä 

haluukkaan, ei mul nyt oo sellanen olo”. Kutsutaan tää verkosto, et ”ei se nyt 

käykään”, et hirveesti tällasta niinku, tosi hyvin jotkut osaa kyl sitten vähän 

niinku pelata tän systeemin kanssa. Mut sit kuitenkin, et kyl mä haluun 

kuitenkin ilman muuta työskennellä.” - Familjesocialarbetare I2 

 

I familjesocialarbetarnas beskrivningar kommer det fram att föräldrarnas 

verksamhetsförmåga och förmåga att ta emot stöd har en stor inverkan på hur situationen 

tolkas. I beskrivningarna kommer det fram att föräldrarna kan reglera arbetet mycket genom 

deras vilja att ta emot hjälp men också förmåga att i praktiken göra det. Dels kan föräldrarna 

vara villiga att ta emot hjälp men i praktiken kan de ha svårigheter att binda sig till en 

förändring också självständigt i vardagen. Inte bara föräldrarnas verksamhetsförmåga utan 

också andra faktorer i barnets omgivning nämndes påverka situationen.  
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”… det kanske handla mycket om mammans kapacitet att sen på riktigt i 

vardagen… att det var lite sådär att hon tog nog emot service och var som 

villig, men sen där i vardagen att själv faktiskt göra det som man hade talat 

om och försöka få de där strukturerna så funkade inte…” – 

Familjesocialarbetare I1 

”On mietitty et pitääks tässä olla se lastensuojelun auktoriteetti mukanan mikä 

meiltä puuttuu, että me ei saada vanhempia ymmärtää tai vanhemmat eivät 

kuitenkaan lähde konkreettisesti siihen perhetyön tehtävään yhteistyöhön, ne 

odottaa vaan jotain ihmettä tapahtuvaks. Nää on tämmösiä, sitten miettii aina, 

saaks ne lastensuojelussa yhtään sen enempää, ihan sama haastehan sielläkin 

on. Ne on semmosia aika veteenpiirrettyi viivoi.” – Familjesocialarbetare I4 

 

I relation till föräldrarnas verksamhetsförmåga och andra faktorer i barnets omgivning så 

påverkas situationen också av barnets behov och frågan om att tjäna barnets bästa. I citatet 

nedan kommer återigen osäkerheten i utfallet fram och socialarbetaren funderar hur länge 

det lönar sig att vänta på en förändring på möjligen en bekostnad att situationen blir ännu 

mycket värre.  

 

”…meidän perhetyöllä yritetään nyt tässä kohti vaikutta mut tuleeks siinä 

tarpeeks suurta muutosta niin se on kyllä ihan kysymysmerkki, sillä alueella et 

kuinka kauan kannattaa seurailla sitä tässä vai sit oikeesti ihan puuttua vähän 

napakammin….” – Familjesocialarbetare I2 

 

I materialet framkom det alltså att föräldrarnas verksamhetsförmåga hade en stor inverkan 

på hur situationen tolkades och vilka beslut som gjordes. Ofta handlade det om föräldrarnas 

förmåga att ta emot hjälp och stöd, ifall förmågan och viljan saknades så bedömdes det ofta 

att det fanns ett behov av barnskydd. För att hantera komplexitet så konstaterar Gümüscü 

och hans kollegor (2020) att socialarbetare flyttar fokus mellan att skydda barnet och tjäna 

familjen. I denna studie verkar det på samma vis fungera som ett sätt att hantera komplexitet 

i klienternas problem.  
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”…vanhemmat ikään kuin ottaa apua vastaan mut sit ne ei käytännössä 

oikeestan ota sitä apua vastaan ja se tilanne ei vaan etene ja se lapsen tilanne 

pahenee. On mietitty et pitääks tässä olla se lastensuojelun auktoriteetti 

mukanan mikä meiltä puuttuu.” – Familjesocialarbetare I4 

 

6.3.3 Klienternas ostabila livssituationer 

 

Familjernas situationer växlar och behovet av stöd förändras. Detta kom tydligare fram i 

barnskyddets socialarbetares beskrivningar gällande klienternas situationer i gränslandet 

mellan socialvården och barnskyddet. Barnskyddets socialarbetare beskriver en osäkerhet 

gällande stabiliteten och utvecklingen av klienternas situation. Även om man övervägde att 

klientskapet kunde övergå till familjesocialarbetet så fanns en osäkerhet ifall klientskapet 

sedan genast skulle flyttas tillbaka till barnskyddet ifall det skulle hända något som igen 

väcker en barnskyddslig oro. De omväxlande situationerna i familjernas situationer orsakade 

därmed en utmaning i bedömningen om det var ändamålsenligt att flytta över ett klientskap 

till socialvården.  

 

”...att situationen är lugn men att ja tänker att när den situationen har varit 

lugn ett tag så är det passligt att flytta över. Men sen vet man int att hoppar 

dom sen tillbaka igen.” – Barnskyddets socialarbetare I5 

”Mutta sitten on semmonen, että tulee jatkuvaa sellasta huolta, et vaikka 

koulusta, et jotenkin…. et niitä lastensuojeluilmoituksia tulee kuitenkin, että 

sitten sen tietää tavallaan, että kohta jos sä siirrät sen sinne ETT:hen niin tulee 

joku ilmoitus siitä kohta, että se on sit taas koulussa saanu jonkun raivarin ja 

siellä on joku välikohtaus ollu, että varmaat tämmöset on yks sellanen ryhmä 

mitä miettii. Että tavallaan onko niissä sit mitään sijoituksen tarvetta tai 

tällasta. Joo ne on yks semmonen rajatapausryhmä.” – Barnskyddets 

socialarbetare I3 
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6.3.4 Behovet av skydd är svårt att bedöma och delar åsikter 

 

”…se on varmaan se haaste mikä täs perhesosiaalityö ja lastensuojelun 

rajanvedossa tulee aina olemaan, että mitä se tarkottaa kun puhutaan siitä 

suojelun tarpeesta. Millon lapsi on… missä se menee se suojelun tarpeen raja. 

Ja niin, se on aika haastava tehtävä, eikä se varmaan oo kauheen selkeetä et 

nää on ne tilanteet.” - Familjesocialarbetare I4 

 

Vad det innebär att barnet är i behov av skydd upplevdes av både familjesocialarbetarna och 

barnskyddets socialarbetarevara ibland vara svårt att bedöma och ledde till osäkerhet 

gällande bedömningen av barnets situation. Pösö (2010) konstaterar, att den barnskyddets 

institutionella gräns är en komplex och kontextbunden sammansättning av olika faktorer och 

den går inte att reduceras till enskilda förhållanden, egenskaper eller beteenden. I citaten 

nedan funderar en socialarbetare inom barnskyddet var gränsen går i en situation då 

föräldrarna samarbetar bra men barnet har missbruksproblem. 

 

”T.ex. som har varit problemfall, eller sådär att man funderat att hur ska man 

göra, så t.ex. när föräldrarna är helt positiva o vill ha hjälp o så e där någo 

barn som har missbruksproblem, att var går gränsen. Tydligen e de möjligt att 

om barnen nu int e helt ivriga, så e de möjligt att också få service från 

familjesocialarbete, men att var går gränsen att de int e dom utan barnskydd.” 

– Barnskyddets socialarbetare I5 

 

Kriterierna för behovet av skydd visade sig också vara föränderliga. I citatet nedan beskriver 

socialarbetaren att uppfattningen om behovet av skydd enligt henne har blivit mera 

mångsidigt. Orsaker till detta beskriver hon som att familjer i dagens läge allt oftare har 

många överlappande problem och ett behov av olika former av stöd. Socialarbetaren nämner 

också att problem kopplade med invandring och kulturbundna problem har blivit vanligare. 

Dessa förändringar i familjernas behov ställer på så vis nya krav på socialarbetarna. 
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”…se tulkinta, et mikä on suojelun tarvetta ja mihin tarvitaan suojelua, niin se 

on vähän ehkä muuttunut… tai monipuolistunut ne käsitykset mun mielestä. 

[…] on esimerkiksi moniongelmainen perhe, jolla on paljon palvelun tarvetta 

[…] maahanmuuttajataustaisia perheitä joilla oli paljon kulttuurisidonnaisia 

ongelmia […]  et onks se suojelun tarvetta vai ei. Vaativa juttu. – Barnskyddets 

socialarbetare I6 

 

I materialet beskrevs kriterierna som överlappande då det gällde kriterierna för behovet av 

skydd och för behovet av särskilt stöd. Aarni & Miettunen (2018; 230) konstaterar att det är 

svårt att ge entydiga kriterier till när det finns ett behov för barnskydd, vilket lett till 

utmaningar gällande indelningen i barnskydd och socialvård.  

 

”…mä näin pari viikkoa sitten sellasen monimutkasen kaavion jossa oli, et oli 

ETT ja lastensuojelu […]  mun mielestä osa niistä teksteistä meni päällekkäin 

siinä kohtaan kun oli se suojelun tarve, et miten sitä määriteltiin ja tulkittiin 

sitä suojelun tarvetta. ” - Barnskyddets socialarbetare I6 

 

Socialarbetarna kände dock igen den flyktiga gränsen mellan socialvård och barnskydd. En 

familjesocialarbetare konstaterade också att det inte är ändamålsenligt att ha helt tydliga 

kriterier eftersom situationer förändras och kunskap samlas längs med. I citatet nedan 

beskriver familjesocialarbetarna det oförutsägbara och dynamiska i klientsituationerna, 

vilket är centralt gällande komplexitetstänk. 

 

”…kun ei oo kellään sillai kristallipalloa, että joskus tulee sellanen et miettii 

et oikeesti onks tää nyt meidän. Mut sitten loppupeleissä se lähtee ihan hyvin 

meillä käyntiin ja perhe saa sitä apua ja tukea.” – Familjesocialarbetare I4  

”En mä usko et ihan kiveen hakatut kriteerit oo koskaan sosiaalityössä 

muutenkin tilanteen elää ja tulee uutta tietoa ja näin.” – Familjesocialarbetare 

I4  
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Situationers komplexitet bygger inte endast på familjernas livssituation och behov av stöd 

utan också de professionellas verksamhet skapar och förstärker komplexiteten i vissa fall. 

Då det finns flera aktörer med i bilden så ökar också de faktorer som påverkar situationen, 

vilket kan leda till att situationen blir mera komplex än vad den var från början. (Alatalo et 

al. 2019.) Yliruka et al. 2018 konstaterar att det bakom komplexa klientsituationer ofta ligger 

avvikande åsikter mellan myndigheter. 

Bland barnskyddets socialarbetare var man mera sträng gällande vilka klienter som hör till 

barnskyddet. I beskrivningarna lyftes oftare fram situationer där man hade olika synpunkter 

och avvikande åsikter om behovet av barnskydd.  

 

”... ibland kommer det att det har kommit en anmälan till ETT o så flyttas de 

nästan genast till oss via arvion o så e situationen nu sen igen att de har vari 

nåt tillfälligt bråk mellan föräldrarna eller någo sånt.” – Barnskyddets 

socialarbetare I5  

”Välillä sattaa olla sellasia, että on aika hankala asiakas ja työntekijälle 

kuormittava asiakas mutta ei kuitenkaan ollu sellanen lastensuojeluhuoli 

kyseessä. Mä aattelen, että niissä varmaan tulee aika helposti siellä ETT 

puolella, että se työskentely tuntuu hirveen hankalalta ja sit he näkee, et se on 

tos peruste lastensuojelun asiakkuudelle, että heillä se yhteistyö ei toimi ja 

täällä voidaan taas sit olla vähän eri mieltä.” – Barnskyddets socialarbetare 

I3 

 

I familjesocialarbetarnas beskrivningar kom det inte nämnvärt fram en upplevelse av att det 

från barnskyddets håll flyttades klienter till dem, som de ansåg vara i behov av skydd. I de 

fall de uttryckte avvikande åsikter så ifrågasattes behovet av också familjesocialarbete. 

Familjesocialarbetarna upplevde att det ibland flyttades klienter till dem som det gick för bra 

för och där tanken bakom flytten kanske i barnskyddet varit att familjesocialarbetet kan 

fungera som en uppföljande instans, vilket familjesocialarbetarna inte upplevde att var 

ändamålensligt för klientskapet.  



49 
 

 

”…uupu se perustelu sille et miks he olis enää erityisen tuen tarpeessa, et miks 

sitä ei vaan lopetettu siellä jo lastensuojelussa… koska ei sit kuitenkaan ehkä 

ollut mitään työskentelyn tarvetta meillä, et heitä olis sit ehkä suoraan voitu 

ohjata sinne peruspalveluihinkin, jotka on kuitenkin aika hyvät Helsingissä.” 

– Familjesocialarbetare I2 

 

6.4 Socialarbetarna efterlyser mera öppen dialog i frågan om komplexa fall  

 

Socialarbetarna lyfte fram att diskussion och bollande av tankar, inom den egna 

arbetsgruppen, var en viktig del av arbetet gällande svåra klientsituationer i gränslandet 

mellan socialvården och barnskyddet. Diskussion ansågs också vara det främsta sättet att 

hantera osäkerheten kring gränsfallen.   

 

”… gränsfall e ju när man bedömer att e barnet i behov av skydd eller int så 

[...] det beror lite på hur man ser på saken... att olika människor kan bedöma 

olika. Men de som är viktigt att man inom teamen diskuterar det o det gör vi 

väll ganska mycket o bollar med varandra...” – Barnskyddets socialarbetare 

I5 

”…tää on varmaan tosi iso haaste tää rajapinta keskustelu ja edellyyttä 

varmaan vaan sitä keskustelua et eihän se muuten. Ja tavallaan meidän pitää 

varmaan sietääkin, että näin tulee aina olemaan, et joutuu pohtimaan ja kun 

ihmisten kans tehdään töitä niin ei voi koskaan tietää eikä voi olettaa, että nyt 

niinku. Et tavallaan sellaseen tilanteiden muuttumiseenhan tässä on pakko 

aina sosiaalityöntekijänä varautua.” – Familjesocialarbetare I4 

 

Däremot verkade det saknas ett synligt samarbete och en dialog mellan enheterna. Yliruka 

et al. (2018)  konstaterar att utmaningar i det multiprofessionella samarbetet leder till 

komplexitet i klientsituationer. Alla socialarbetarna önskade att öppen dialog och en 

konsultationskultur skulle bli en del av strukturerna.  Socialarbetarna upplevde att ett mera 
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synligt samarbete skulle vara en av de viktigaste förutsättningarna för att underlätta deras 

arbete med svåra klientsituationer i gränslandet mellan socialvård och barnskydd.  

Socialarbetarna upplevde att saknaden av dialog kan bidra till att upprätthålla men också 

skapa felaktiga uppfattningar om de andras arbete och deras förutsättningar. Ifall klienterna 

flyttas över till en annan socialarbetare på papper, utan att socialarbetarna diskuterar 

sinsemellan, så uppstår det lättare missförstånd eftersom det kan vara svårt att beskriva 

behovet och få med allas aspekter av klientens situation i dokumenteringen. Det upplevdes 

också att det finns mycket nyttig information som kunde utbytas enheterna emellan.  

 

”…eikä tulis niit semmosia, et he siellä kokee papereiden perusteella et tää nyt 

ei tänne kuulu. Tai et me koetaan et taas ne yhden ilmotuksen takii siirsi koko 

asiakkuuden tänne.” – Barnskyddets socialarbetare I6 

”… det inte blir sådana här uppfattningar som kanske inte stämmer eller så 

här att vi flyttar nu dit… att det kan ju vara för familjen också ganska såhär 

dåligt att man flyttar dom bara av och an…” - Familjesocialarbetare I1 

”Mut se on kyl totta kun tää on kuitenkin uus tämmönen palvelu, et aika vähän 

itse asiassa ollaan käyty tollasia keskusteluita ja se olis varmaan… vaikka se 

sujuu nää siirrot sinne ja meille ja takas ja semmosta, mut olis ihan hyvä… et 

kaikki menee vaan koneen kautta eikä oo niitä kasvoja ja oikeesti sitä 

keskustelua. Et nehän näkee ja meillähän on hirveesti tietoa, et mitä siel kuplii 

tai mikä on heidän semmonen asiakaskunta, et mitkä on ne ongelmat tai ne 

asiakkaiden tarpeet, ja meil on kanssa. Niitähän olis hyvä yhdistää ne tiedot. 

Sitähän ei oo ollenkaan tällä hetkellä.” -  Barnskyddets socialarbetare I6 

 

En del upplevde att bristen på samarbete delvis berodde på att man satt på olika ställen och 

inte har direkt kontakt med varandra under arbetsdagen. Man kände nödvändigtvis inte igen 

de socialarbetare som jobbade inom den andra enheten. En socialarbetare sade också att det 

fanns en viss blyghet att ta kontakt, eftersom hon var tveksam till ifall det skulle upplevas 

störande av barnskyddets socialarbetare.  
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”Koska sitä on itsekin vähän arka lähestyy kun miettii, et jos ne sitten 

häiriintyy siitä että mä kyselen, eikä halua kun tietää että sielläkin on niin 

paljon töitä.” - Familjesocialarbetare I4 

 

Den kontakt som socialarbetarna hade haft med varandra, beskrev de dock som fungerande 

och bra. Endast en familjesocialarbetare berättade att hen specifikt hade haft ett konsultativt 

möte med barnskyddets öppenvård gällande en klient hen funderade på ifall det fanns skäl 

att flytta till barnskyddet. Socialarbetaren upplevde att mötet var väldigt bra då det gav en 

möjlighet att reflektera över fallet med en socialarbetare från barnskyddet och höra 

synpunkter på vilka möjligheter barnskyddet har att påverka i jämförelse med 

familjesocialarbetet. 

 

7. Diskussion och slutledningar 
 

För att återkoppla till mina forskningsfrågor, så har jag i denna magisteravhandling granskat 

vad det är som kännetecknar klienternas komplexa situationer i gränslandet mellan 

socialvården och barnskyddet. Jag har också granskat vilka förutsättningar socialarbetarna 

har att hantera de komplexa situationerna i sitt arbete. Materialet har analyserats genom att 

dels använda teori om gräsrotsbyråkrater och dels komplexitetstänk i ett systemteoretiskt 

perspektiv. 

Vissa typer av problem och behov hos klienterna lyftes fram som sådana som förutsätter 

barnskydd och andra som sådana, där lättare former av stöd inom familjesocialarbetet är 

tillräckligt. Allvarliga psykiska problem eller missbruksproblematik antingen hos förälder 

eller hos barn och unga upplevdes i princip alltid höra till barnskyddet. Våld i hemmet ansågs 

också huvudsakligen tillhöra barnskyddet. Inom familjesocialarbetet betonades speciellt 

neuropsykiatriska utmaningar hos barnet, familjer med ensamstående föräldrar och små 

nätverk. Problem i skolgången och skolfrånvaro samt problem i växelverkan hemma lyftes 

fram av både familjesocialarbetarna samt barnskyddets socialarbetare.  

Tarja Pösö (2010) konstaterar att barnskyddets institutionella gräns i vissa fall kan vara 

omstridd eftersom vissa barn blir klienter inom barnskyddet utan att det finns en 
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barnskyddslig oro men för att kommunen inte annars kan erbjuda tjänster. En målsättning 

med förnyelsen av socialvårdslagen var att familjer skulle få stöd och tjänster också utan att 

vara klienter inom barnskyddet. I denna studie nämnde alla socialarbetare inom barnskyddet 

att de upplevde att deras arbetsbild blivit tydligare efter att familjesocialarbetet infördes och 

att deras klienter nu faktiskt hör till dem som har ett större behov. På basen av denna studie 

kan man alltså konstatera att det verkar skett en förändring på denna punkt även om 

utmaningarna inte försvunnit helt och hållet och klienter förblir i gränslandet mellan 

barnskydd och socialvård.  

Både familjesocialarbetarna och barnskyddets socialarbetare såg klient- och 

beslutandeprocesserna som delvis komplexa och klumpiga. Klienter som bollades mellan de 

olika enheterna upplevdes inte vara ett omfattande problem men framkom dock. 

Komplexiteten i systemet väckte frågor gällande bland annat ansvarsförskjutning, 

överlappande arbete samt luckor i servicen. Speciellt ansåg man detta vara problematiskt 

ifrån klienternas perspektiv men också med tanke på det egna arbetet. 

Ur familjesocialarbetarnas synvinkel ter sig systemet aningen mera komplext i den 

bemärkelsen att familjesocialarbetarna inte självständigt kunde besluta om att ett 

barnskyddsklientskap inleds medan barnskyddets socialarbetare själva kan besluta om att 

klientskapet övergår till familjesocialarbetet. Familjesocialarbetarna upplevde att de ibland 

behövde samla bevis för att det skulle finnas tillräckligt med grunder till att klientskapet 

skulle kunna övergå till barnskyddet. De upplevde att deras egen bedömning av barnets 

situation inte alltid var tillräcklig.  

För att klientskapet ska kunna övergå från familjesocialarbetet till barnskyddet så måste 

ärendet behandlas inom bedömningsenheten, där en socialarbetare sedan gör det egentliga 

beslutet om att ett klientskap övergår från familjesocialarbetet till barnskyddet. 

Socialarbetarna inom bedömningen har alltså också en roll i klientprocessen, som inte i 

denna studie nämnvärt kommer fram. Det kunde ha varit av intresse att också höra deras 

synpunkter gällande problematiken kring gränsfallen. Med tanke på denna avhandlings 

omfattning, så kunde det dock ha blivit komplicerat att ytterligare få in en synvinkel. I 

studien framkom det att familjesocialarbetarna gör ett synligare samarbete med 

bedömningsenheten, jämfört med barnskyddet. Familjesocialarbetarnas samarbetar och har 

alltså en betydelsefull roll i bedömningen av de klienters situationer som övergår från 

familjesocialarbetet till barnskyddet även om de inte gör det tekniska beslutet.   
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I socialarbetarnas beskrivningar lyfte de fram flera faktorer som kan bidra till att en 

klientsituation upplevdes som komplex i gränslandet mellan socialvård och barnskydd. Man 

kan också se en skillnad i familjesocialarbetarnas och barnskyddets socialarbetares 

beskrivningar gällande vad som upplevs vara komplext gällande dessa gränsfall. I 

familjesocialarbetarnas beskrivningar kännetecknades komplexa situationer av svårigheter 

att definiera klienternas behov, föräldrarnas förutsättningar att ta emot stöd, samarbetet med 

familjen och en svårighet att definiera när barnet är i behov av skydd. 

Utifrån barnskyddets synvinkel lyftes likaså svårigheten att definiera barnets behov av skydd 

fram. Barnskyddets socialarbetare lyfte också upp klienternas föränderliga och ostabila 

situationer. I barnskyddets socialarbetares beskrivningar lyftes också starkare fram att 

avvikande åsikter gällande vilka klienter som hör till barnskyddet ledde till komplexa 

klientsituationer i gränslandet mellan socialvård och barnskydd.  

Resultaten pekar på att speciellt föräldrarnas verksamhetsförmåga, samarbetsvilja och 

möjligheter att tillgodose barnets behov påverkar ifall barnet kan vara klient inom 

familjesocialarbetet eller ifall det finns ett behov för barnskydd. Ifall föräldrarna inte är 

villiga eller har kapacitet att ta emot stöd och barnets hälsa äventyras på grund av det, så 

ansågs det finnas ett behov av skydd. Familjesocialarbetarnas lyfte fram att de inte samma 

möjlighet till kontroll, vilket barnskyddet har. Frågan om att motivera klienterna lyftes dock 

fram vid sidan av kontrollen, hur mycket har man försökt motivera familjen att ta emot stöd 

och förstå situationen.  

Familjearbete är en av de mest centrala och mest använda tjänsterna inom socialvården för 

barnfamiljer (Alatalo et al. 2019), vilket man kan konstatera att stämmer överens med 

familjesocialarbetarnas beskrivningar i denna studie. I beskrivningarna av de komplexa 

klientsituationerna i gränslandet mellan socialvård och barnskydd så hade klienterna i de 

flesta fall familjearbete. Då familjearbetet inte ledde till en förändring eller då föräldrarna 

inte förband sig till arbetet så försvårade detta arbetet med dessa familjer och 

familjesocialarbetarna frågade sig ifall barnskyddet har något att erbjuda utöver det som de 

har. Ifall kriterierna för barnskydd inte heller uppfylls så leder detta att familjen blir i 

gränslandet mellan socialvård och barnskydd. I denna studie kommer det inte heller fram att 

det skulle finnas märkbara skillnader i det familjearbete som familjesocialarbetet eller 

barnskyddet erbjuder. Alatalo et al. (2019) konstaterar att skillnaderna i familjearbetet borde 

definieras mer entydigt och organiseras som en kompletterande helhet, vilket säkerställer 
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kontinuitet i arbetet. Överlag är utbudet av tjänster inom socialvården och barnskyddet 

väldigt lika och liksom Wilén (2018b) konstaterar väcker detta frågan om hur man borde 

utveckla stödtjänsterna och finns det någon stödtjänst man kunde utveckla vid sidan om de 

existerande stödtjänsterna. 

Gümüscü et al. (2020) konstaterar att komplexa problem inte går väl ihop med 

standardiserade processer och löses inte genom snabba lösningar, vilket också resultaten i 

denna studie pekar på. Gräsrotsbyråkrater utgör länken mellan klienten och organisationen. 

Som innehavare av denna roll behöver socialarbetarna samtidigt förhålla sig till både 

klienternas behov samt de ramar och regler som organisationen ställer (Johansson 1992; 43), 

vilket ofta skapar svårbemästrade villkor för det sociala arbetet (Grell 2016; 55). De 

situationer som socialarbetare verkar i är ofta för ”komplicerade och dynamiska för att kunna 

reduceras till formella regler och instruktioner” (Johansson 1992; 44). I denna studie kan 

man konstatera att det samma gäller de komplexa klientsituationerna i gränslandet mellan 

socialvården och barnskyddet. Socialarbetarnas förutsättningar att hantera komplexa 

klientfall påverkades av de ramar som organisationen ställde. Arbetet kring dessa fall kräver 

ett mera helhetsmässigt synsätt, där de olika faktorerna och det oförutsägbara samspelet 

mellan dessa tas i beaktan. Här kan komplexitetstänk vara av betydelse.  

Det visade sig att diskussion inom arbetsgruppen var det främsta sättet som socialarbetarna 

hanterade svåra klientsituationer i gränslandet mellan socialvården och barnskyddet. 

Samarbetet mellan familjesocialarbetet och barnskyddet visade sig dock vara svag och alla 

socialarbetare upplevde att det skulle behövas mera gemensam diskussion kring dessa 

utmaningar vid gränsen mellan de två klientskapen. 

Resultaten överensstämmer med de utmaningarna som tidigare identifierats gällande 

gränsen mellan socialvård och barnskydd (Wilen 2018; Kantoluoto & Hedman 2017; Aarnio 

& Miettunen 2018). Resultaten går dock inte i sin helhet att generaliseras att gälla gränsen 

mellan socialvården och barnskyddet i varje kommun. Verksamheten ser olika ut i olika 

kommuner och i denna studie har jag granskat verksamheten i Helsingfors. Resultaten 

överensstämmer dock med tidigare forskning gällande komplexitet inom det sociala arbetet 

(Khoo et al. 2019, Yliruka et al. 2018). Teman som lyfts upp i dessa forskningar kring hur 

komplexitet konstrueras har haft att göra med bland annat klienternas livssituationer, 

samarbetet mellan familjen och socialarbetaren, faktorer i det egna arbetet och i 

organisationen. 
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Familjesocialarbetet är ännu en relativt ny enhet och det är naturligt att enheten ännu söker 

sin plats i förhållande till barnskyddet. En viss utmaning kommer dock troligen alltid att 

finnas gällande gränssnittet mellan socialvården och barnskyddet, eftersom det sällan är 

möjligt eller ändamålsenligt att dra tydliga gränser när det kommer till sociala och komplexa 

fenomen. En öppen dialog och ett förtydligande av klientprocesserna skulle dock vara viktigt 

att utveckla. 

Eftersom jag själv jobbar inom bedömningsenheten för servicebehov och stöd för 

barnfamiljer och är i kontakt med både familjesocialarbetet och barnskyddet, så kände jag 

igen många av de utmaningar som socialarbetarna i denna studie lyfte fram. Min 

förförståelse för gränsen mellan socialvården och barnskyddet var att den är diffus och 

tvetydig. Resultaten i denna studie bekräftade denna uppfattning men gav mig också nya 

insikter. Även om det till en början var utmanande för mig att greppa komplexitetstänket, så 

blev idén tydligare för mig längs med hela forskningsprocessen. Jag upplever att 

komplexitetstänket hjälpte mig att granska materialet och förstå hur komplexitet konstrueras 

genom faktorer i och samspelet mellan klienternas situationer, i praktiken och i 

organisationen. Jag instämmer med Fish & Hardy (2015), som konstaterar att 

komplexitetstänk har en potential då man utvärderar praktiken även om det är mindre 

användbart som en praktisk lösning till utmaningar inom det sociala arbetet.  

Längs med forskningsprocessen hade jag en utmaning i att definiera riktningen och hitta 

fokus för mitt forskningsämne. Jag hade mycket hjälp av att bekanta mig med tidigare 

forskning kring komplexitet och komplexa problem i socialt arbete. I och med att jag 

intervjuade både familjesocialarbetare och barnskyddets socialarbetare, så kan man säga att 

jag har granskat gränslandet mellan socialvård och barnskydd från två olika håll. Detta 

upplever jag att har utgjort en utmaning, eftersom jag har flyttat fokus mellan dessa två 

synvinklar. Jag upplever också att det var utmanande att utarbeta olika teman och jag 

upplever att vissa teman sammanlänkas och går in i varandra, vilket kanske bekräftar 

komplexiteten som jag försökt fånga. Detta kan dock ha påverkat den logiska uppställningen 

gällande resultaten. 

I och med att det kom fram att familjesocialarbetarna och barnskyddets socialarbetare inte 

för så mycket diskussion sinsemellan, så skulle det ha varit intressant att samla in materialet 

genom gruppdiskussion med både familjesocialarbetare och barnskyddets socialarbetare. I 

denna studie har jag närmat mig detta tema utifrån socialarbetarnas perspektiv, det skulle 
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dock vara intressant att också granska temat utifrån klientperspektiv, hur de uppfattar 

skillnaden och gränsen mellan socialvård och barnskydd.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Berätta lite om ditt arbete inom det familjesociala arbetet/barnskyddets öppenvård... 

2. Berätta lite om dina klienter... 

3. Berätta om du haft klienter som flyttats från det familjesociala arbetet till 

barnskyddet/ eller från barnskyddet till det familjesociala arbetet? Hur många 

ungefär? 

4. Vilka är de vanliga orsaker till övergångarna?  

5. Hur har ni diskuterat gränsdragningar mellan det familjesociala arbetet och 

barnskyddet på arbetsplatsen? Vilka frågor har diskussionen i så fall kretsat kring? 

6. Leder gränsdragningen till praktiska utmaningar i ditt arbete? Berätta mera om 

dessa... 

7. Går det smidigt att ”flytta” klienter mellan klientskapen? 

8. Kan du berätta om du haft gränsfall/svårdefinierbara fall bland dina klienter? 

Berättar mera om dessa...  

9. Finns det klienter som seglar mellan de två klientskapen? Vad beror det på? 

10. Vad tror du kunde underlätta ditt arbete med dessa case/gränsfall? 

11. Fråga för öppenvårdens arbetare: Har du jobbat inom öppenvården innan det 

familjesociala arbetet uppstod? Hur tycker du förändringen har påverkat ditt arbete? 

Kontrollfrågor: 

12. Hur inverkar den tillgängliga servicen på klientskapet?  

13. Vilken har varit klientens/familjens roll i beslutet? 

14. Hur påverkar den oro du upplever för barnets situation beslutet? Hur ser denna oro 

ut? 

15. Vad är det som i praktiken avgör klientskapet? 

16. Upplever du någon gång att klientens behov och det stöd som finns att erbjuda är i 

konflikt? I vilka situationer uppstår sådana konflikter? 

17. Hur motiverar du övergångar mellan familjesocialt arbete och barnskyddet? 

Bakgrund: 

18. Hur länge har du jobbat inom det familjesociala arbetet/barnskyddets öppenvård? 

19. Har du jobbat tidigare inom någon tjänst för barn och deras familjer? Var? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Jessica Dienel och studerar socialt arbete på statsvetenskapliga fakulteten vid 

Helsingfors universitet. Jag skriver som bäst på min magisteravhandling och rekryterar 

informanter som kan ställa upp på enskilda intervjuer.   

Syftet med min avhandling är att få kunskap om klientskap i övergångar mellan 

familjesocialt arbete och barnskyddet. Jag är intresserad av klienter som flyttats men också 

av gränsfall, de som är svåra att definiera. Intresset ligger i hur gränsen mellan de två 

klientskapen framträder och hur klientskapen definieras av socialarbetare. Jag söker svar på 

vad det är som gör dessa fall svåra att definiera och hur socialarbetarnas handlingsutrymme 

ser ut.  

Jag jobbar själv inom bedömningsenheten för servicebehov och stöd till barnfamiljer och 

detta är ett ämne som jag själv också berörts av i mitt arbete. Intresset att granska just dessa 

fall ligger i den förändring som skett inom verksamheten, vilket betyder att det behövs mera 

forskning om praktiken och de utmaningar verksamheten står inför. 

Jag planerar att intervjua tre socialarbetare inom det familjesociala arbetet och tre 

socialarbetare inom barnskyddets öppenvård. Ifall du har intresse för att ställa upp på en 

intervju och dela med dig av dina erfarenheter av detta ämne skulle det vara värdefullt.  

Deltagande är frivilligt och man får även avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor 

som känns obekväma. Intervjuerna kommer jag att banda in, transkribera och analysera 

genom en tematisk innehållsanalys. Deltagarna anonymiseras så långt som möjligt. Jag 

kommer inte att transkribera eller använda riktiga namn i min avhandling. Materialet 

förvaras i tryggt format på min personliga  hårddisk och minnessticka. Endast jag och min 

handledare har tillgång till materialet. Materialet förstörs då magisteravhandlingen är färdig 

och godkänd. Min magisteravhandling kommer att lämnas in och vara tillgänglig via 

universitetets portal E-thesis. 

Tack på förhand! 

Hälsningar, 

Jessica Dienel 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Mellan familjesocialt arbete och barnskydd - socialarbetarens behandling av komplexa 

klientfall 

Syftet med forskningen är att få kunskap om klientskap i övergångar mellan familjesocialt 

arbete och barnskyddets öppenvård genom att intervjua socialarbetare inom respektive 

enheter.  

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. Jag har informerats om studiens ändamål och 

publicering. Jag är medveten om att intervjun kommer att bandas in och ger mitt samtycke 

till att det jag delger får användas för forskningsändamål. Jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst om jag själv vill.  

 

Deltagare: 

 

Plats och datum – underskrift – namnförtydligande 

 

Forskare: 

 

Plats och datum – underskrift – namnförtydligande 

 

 

 


