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Vilken roll har 

jag som 

socialarbetare i 

människors liv?



Västra Malmö 1993 - 2004
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Vem vet vad som är bäst för barnet?



Familjerådslag i Sverige

• Forskning om placeringar i 

familjehem och på institution

• Krav på inflytande

• “Mormorsupproret” 1995

• The Children, Young Persons and 

their Families Act, Nya Zeeland 

1989

• Internationell spridning

• Murray Ryburn 1994

• Familjerådslag i Sverige, Nationellt

projekt 1995-97 

• Idag en av flera nätverksmetoder



European Network on

Family Group Conference 2002 – Manchester, England

2003 – Leuven, Belgien

2005 – Cardiff, Wales

2006 – Köpenhamn, Danmark

2007 – Berlin, Tyskland

2008 – Glasgow, Skottland

2009 – Warszawa, Polen

2010 – Brighton, England

2011 – Utrecht, Nederländerna

2012 – Sofia, Bulgarien

2013 – Belgrad, Serbien

2014 – Varese, Italien

2015 – Cardiff, Wales

2016 – Sarajevo, Bosnien/Herzegovina

2017 – Prag, Tjeckien

2018 – Edinburgh, Skottland

2019 – Bratislava, Slovakien



16 600 invånare

Höör 2004 - fortfarande
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Klienten 

• behöver tas omhand

• är ett passivt objekt

• är lika med sitt problem

Endast en rätt lösning

Experten 

• beslutar vad, hur och när

• tar hand om

• handlägger ett ärende

En historia av paternalism



Medborgaren är

• aktiv

• ett subjekt

• del av en helhet

Flera bilder

Flera möjliga lösningar 

Socialarbetaren

• bistår med generell kunskap och erfarenhet 

• tydliggör mandat och möjligt stöd

• samarbetar med medborgare och anhöriga



Familj

släkt

Skola, 

arbetsplats

föreningar

Närstående, 

vänner
Systemteori

Professionella, 

betalda hjälpare



Systemvärld

professionella

system

expertkunskap

Livsvärld

privata 

system

privat kunskap

Handlingsplan

resurser från 

båda systemen

Systemvärld och livsvärld



Professionellas roll är att…

• på ett respektfullt sätt lämna tydlig och klar information, möjlig för barn, 
familj och privata nätverk att ta in och använda

• lämna all relevant information och inte utesluta viktiga fakta

• bedöma barnets, eller den vuxnes, behov utifrån sin yrkesroll

• lämna generell information om barns behov, familjemönster med mera

• inte komma med förslag till lösningar, men beskriva exempel på insatser 
och deras evidens

• tydligt beskriva eventuella begränsningar 



Familjerådslag tydliggör professionellas 

roll och ansvar

”Jag bidrar med generell kunskap 

och erfarenhet, som jag delar med 

det privata nätverket så att de kan 

lägga till sin privata kunskap och 

erfarenhet. Jag klargör också vilket 

mandat det privata nätverket har så 

att de kan göra en plan.”



Utmaningar

Jag har inget 

nätverk Mitt nätverk har 

egna problem

Det är ni som är 

experter – ni ska 

lösa mina problem

Det finns konflikter i 

mitt nätverk

Jag vill inte att mitt 

nätverk ska veta…

Mitt nätverk vet inget om 

hur vi har det

Mitt nätverk har brutit 

kontakten med mig

Jag vill ha en 

kontaktfamilj

Vad händer om jag säger nej 

till att bjuda in nätverket?



Utmaningar

Användning av tolk

Jag litar på att 

svenska experter 

kan lösa våra 

problem

Jag litar inte på 

svenska myndigheter

Min släkt tror att jag har 

lyckats bra i Sverige

Min släkt kan inte komma 

eftersom de inte bor i 

Sverige

Samordnarens 

nationalitet

Vad händer om jag säger nej 

till att bjuda in nätverket?



Familjerådslag, etnicitet och kultur
Ravinder Barn & Chaitali Das 2016

• Information om etnisk bakgrund 

• Matchning; rätt samordnare till familjen (etnicitet, språk, kön och 

nationalitet)

• Språk och kommunikation (tolk, samordnare med språkkompetens 

eller både och)

• Kulturellt relevant service (både processen och eventuella insatser)



Vem äger problem och lösningar?

”Personen ska kunna vara 

med och ta aktiv del i 

beslut som rör hans eller 

hennes vardag”



Det handlar inte om 

att medborgaren och 

de närstående ”ska 

kunna vara med och 

ta aktiv del i beslut 

som rör deras 

vardag”

professionella ska kunna 

vara med och ”ta aktiv 

del” genom att bidra med 

generell kunskap, 

samhällets resurser 

och lagstiftningens 

begränsningar. 

…utan om att…

I Höör menar vi att…



Som socialarbetare kan du bli inbjuden att vara med 

och ta aktiv del i beslut som rör medborgarens och 

dennes närståendes vardag



Efter varje möte med mig 

ska medborgaren känna 

sig mer självständig och 

mindre beroende av mig.


