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Sammanfattning 

Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om hur socialsekreterare upplever sitt arbete 

med barnavårdsutredningar och hur de beskriver hanteringen av olika intressen i 

utredningsprocessen. Inom detta område har vi studerat vilka intressen som kan finnas i en 

barnavårdsutredning, hur socialsekreterare hanterar dessa och hur de upplever sitt arbete. Vi 

har använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat sex yrkesverksamma 

socialsekreterare. Utifrån dessa intervjuer har vi fått ett resultat som har visat att det finns 

många intressen i en barnavårdsutredning. Socialsekreterarna beskriver hur de företräder 

barnets intresse samtidigt som de behöver förhålla sig till föräldrarna, den egna 

organisationens, lagstiftningen och andra aktörer som skola, förskola och Barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP. Ibland kan det uppstå motsättningar mellan dessa intressen och för 

att hantera detta har vi sett några strategier som socialsekreterarna använder sig av. De har 

betonat betydelsen av ett fungerande samarbete med andra aktörer och belyser även vikten av 

att det egna ansvarsområdet är tydligt. Det är viktigt att veta vad som är socialsekreterarens 

egna uppgifter och vad som är andras uppgifter. I resultatet har det även framkommit att 

informanterna upplever sitt arbete som svårt och komplext, men samtidigt upplever flera det 

som meningsfullt att arbetet innebär att de kan bidra till förändring och att de företräder 

människors rättigheter. Den här beskrivningen från informanterna har vi också kunnat se 

genom tidigare forskning. Socialsekreterarens arbete beskrivs som komplext och som ett 

motsättningsfullt uppdrag, samtidigt som det också beskrivs som meningsfullt.  

De resultat som vi har fått har vi analyserat med hjälp av begrepp tagna från 

organisationsteori, nyinstitutionell organisationsteori, KASAM samt tidigare forskning. Vi för 

sedan också en diskussion kring resultatet då vi bland annat ställer oss frågor om 

socialsekreterarens roll och innebörden av meningsfullhet i arbetet.           

 

Nyckelord: Socialsekreterare, socialtjänsten, barnavårdsutredningar, intressen och 

organisation 

 

Keywords: Social welfare secretary, social services, investigation, interest and organization     
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Introduktion 

Inledning 

20 oktober, 2010: Uppdrag Granskning avslöjar ytterligare ett fall där socialtjänsten är i 

blåsvädret. Två barn, fyra och fem år gamla, tvingas utan förvarning flytta från sina 

fosterföräldrar, och Marks kommun får stark kritik. Tisdagen den 17 maj 2011 kom däremot 

beskedet att barnen ska få flytta tillbaka till de ursprungliga fosterföräldrarna. Två dagar efter 

detta besked sitter fostermamman Eva i TV4: s Nyhetsmorgon tillsammans med barn- och 

äldreminister Maria Larsson. Då programledaren kommenterar bristen på barnperspektivet i 

utredningen uttrycker Eva följande: ”Det blir andra perspektiv som väger över, det är 

ekonomiska perspektiv, det är vuxnas perspektiv, förvaltningsperspektiv.” Maria Larsson 

kommenterar detta genom att säga att barnperspektivet ofta saknas och att regeringen gällande 

detta gett vidare uppdrag till Socialstyrelsen. Fosterföräldern och politikern finns med i 

debatten och bidrar med två skilda utgångspunkter, men det som vi undrar är: Var finns 

socialsekreteraren? Hur ser deras bild ut av exempelvis de olika perspektiv som Eva nämnde? 

 Gren (1996, s.26) menar att arbetet med barnavårdsutredningar är oerhört komplext 

eftersom att det är ett möte mellan socialsekreterare och klient, vars roller utgörs av olika 

villkor. Bergström (2000) uttrycker följande:  

 

Att arbeta som socialarbetare innebär att placera sig mitt i centrum av alla tänkbara mänskliga sociala och 

psykologiska problem som kan finnas, och dessutom att befinna sig där med någon sorts uppgift att göra 

något åt problemen. (s.16) 

 

Det är med detta som bakgrund som vi har funderat kring hur det, utifrån socialsekreterarnas 

perspektiv, är att vara i rollen som socialsekreterare inom arbetet med barnavårdsutredningar.       
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Problemformulering 

Det som belystes i inledningen är att socialsekreterare befinner sig i en position där de har 

som uppgift att hantera alla tänkbara mänskliga och psykologiska problem. Detta innebär 

många olika möten med människor i utsatta situationer. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är de 

skyldiga att göra en utredning då de misstänker att ett barn far illa. Enligt SoL är de också 

skyldiga att i en utredning ta de kontakter med berörda parter som krävs och lyssna till deras 

uppfattningar. Det är utifrån dessa aspekter, att möta utsatta människor och samtidigt följa en 

lagstiftning, som vi funderar kring socialsekreterarens upplevelse av att stå i denna position. I 

en handbok från Socialstyrelsen (2006, s.49) lyfts socialsekreterarens dubbla roll fram. Det 

beskrivs hur socialsekreterarens arbete består av att verka både stödjande och kontrollerande. 

De skriver följande om detta: ”Utredaren måste kunna hantera den dubbla rollen, att vara 

givande-stödjande, och samtidigt värderande-myndighetsutövande.”(a.a.).  

 Vi kan genom denna beskrivning konstatera att det finns många olika aspekter att förhålla 

sig till, och vårt intresse har väckts för hur socialsekreterare ser på den här situationen. Hur är 

det att arbeta som socialsekreterare?  

 

Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om hur socialsekreterare upplever sitt arbete med 

barnavårdsutredningar och hur de beskriver hanteringen av olika intressen i 

utredningsprocessen. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka olika intressen kan finnas inför beslutsfattandet i en barnavårdsutredning? 

2. Vilka strategier förekommer för att hantera olika intressen i en barnavårdsutredning? 

3. Hur upplever socialsekreteraren sin arbetssituation med att hantera dessa intressen? 

 

Uppsatsens fortsatta disposition  

Fortsättningen av vårt inledande kapitel innehåller en bakgrund till vårt problemområde och 

även ett metodavsnitt. Därefter har vi ett kapitel med tidigare forskning och teori. Vi har valt 

att presentera dem tillsammans i ett kapitel då vi har kunnat se att teori och tidigare forskning 

berör varandra inom det ämnesområde som vår studie handlar om. Det är även utifrån det 

argumentet som vi använder oss av både teori och tidigare forskning för att analysera empirin.  
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Efter det teoretiska avsnittet presenterar vi våra resultat som följs av en analys. Uppsatsen 

avslutas sedan med slutsatser, diskussion, egna reflektioner och förslag till vidare forskning.  

 

Bakgrund 

För att du som läsare lättare ska kunna sätta dig in i vår studie vill vi till en början beskriva 

den kontext och det sammanhang som våra informanter befinner sig i. Vi kommer först att ge 

en kort beskrivning av socialsekreterarnas arbetsfält, nämligen socialtjänsten och dess 

organisation. Därefter kommer en sammanfattande redogörelse för informanternas 

huvudsakliga arbetsuppgift, nämligen utredning av barnavårdsärenden, vilket vi kommer att 

redogöra för utifrån bland annat Socialtjänstlagen samt Förvaltningslagen. Detta följs 

slutligen av ett förtydligande flödesschema över utredningsprocessen.  

 

Socialtjänstens organisation 

I beteckningen socialtjänst inkluderas sammantaget den kommunala förvaltning som svarar 

för socialtjänstlagens praktiska och politiska arbete (Bergmark & Lundström, 2008a, s.18). 

Hur den politiska nämnden ser ut kan skilja sig i olika kommuner men det vanligaste är att 

man sorterar in socialtjänsten under socialnämnden. Hur socialtjänsten sedan är uppdelad kan 

även det skilja sig mellan olika kommuner men ett av socialnämndens och socialtjänstens tre 

huvudsakliga ansvarsområden är dock individ- och familjeomsorg, IFO (a.a., s.18). Insatser 

inom IFO är oftast av social karaktär (a.a., s.19) och normalt används IFO som en 

samlingsbeteckning av tre huvudområden; socialbidrag, missbruk och familjefrågor (a.a., 

s.18), varav det sistnämnda inkluderar barn och ungdomar.  

 Hur man i kommunerna delar upp och organiserar den sociala barnavården kan se olika ut 

men vanligast är det att man delar upp det i barn- och familjegrupper och i vissa kommuner 

har man också specialiserat sig ytterligare och då inrättat särskilda ungdomsgrupper 

(Bergmark & Lundström, 2008b, s.51). Ofta har personalen inom barn- och 

ungdomsenheterna specialiserat sig på utredningsarbete, familjehemsarbete och så vidare, och 

i de allra flesta kommuner finns också övriga typer av verksamheter inom barnavården. Det 

handlar då ofta om olika typer av öppenvård riktad mot barnfamiljer och ungdomar (a.a., 

s.52).     

 Då Socialtjänsten är en förvaltning är de skyldiga att lyda under Förvaltningslagen. 

Därmed har de en skyldighet att samverka, och då det gäller ärenden som rör barn som far 

illa, eller som riskerar att fara illa, har de en särskild skyldighet att samverka, detta utifrån 
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Socialtjänstlagens femte kapitel (Josefsson, 2007, s.13). Det handlar då inte bara om 

samverkan med andra myndigheter utan även samverkan med övriga som berörs, exempelvis 

olika samhällsorgan och organisationer (a.a.).   

 Det arbete som sker inom socialtjänsten och IFO påverkas av politiska beslut på olika 

nivåer (Bergmark & Lundström, 2008a, s.19) och de som arbetar inom dessa mer eller mindre 

byråkratiska organisationer är i hög grad beroende av sin omgivning. De är dels beroende av 

lokala politiker som beslutar om vilka regler som gäller för det sociala arbetet (a.a., s.35), om 

resurser och också om hur makten ska delegeras. De är dock också beroende av staten och det 

övriga samhället som bestämmer vilka typer av problem som ska ge den enskilda klienten rätt 

till insats (Bergmark & Lundström, 2008b, s.36).   

 

Lagstiftning i en barnavårdsutredning 

Barnavårdsutredningar regleras utifrån lagar, förordningar, allmänna råd och myndigheternas 

egna anvisningar. De lagrum som är viktigast och främst reglerar samhällets omsorg om barn 

som far illa anges i Socialtjänstlagen, SoL, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

LVU och Förvaltningslagen, FL. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att den inte i 

detalj anger hur en utredning ska utformas, och därför har socialarbetaren stor frihet i att 

utföra sitt arbete. Dessutom är det en lag som grundar sig på frivillighet och ska tillämpas med 

hänsyn till den enskildes eller familjens behov (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & 

Kaunitz, 2007, s.35, 44-45). Vi kommer här att beskriva de lagrum som är aktuella i en 

utredning, vilket sedan följs av ett flödesschema, se figur 1.        

Föräldrabalken, FB 6:1-2 anger att barn i Sverige har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran. Dessutom är det vårdnadshavaren som ansvarar för barnets personliga 

förhållanden och att tillgodose barnets behov. Om föräldrarna brister i sitt ansvar och i sin 

förmåga har Socialtjänsten ett övergripande ansvar (Socialstyrelsen, 2006, s.13). Enligt SoL 

5:1 ska de verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Därför är 

socialtjänsten den myndighet som tar emot en anmälan, en ansökan eller information på annat 

sätt som handlar om förhållanden att barn far illa. Socialtjänsten gör då en 

förhandsbedömning om förhållandena kan leda till någon åtgärd (Sundell, Egelund, Andrée 

Löfholm & Kaunitz, 2007, s.31). Om det föreligger sådana förhållanden är socialtjänsten 

skyldiga att inleda en utredning enligt SoL 11:1.  

När beslut har tagits om att inleda en utredning får socialtjänsten enligt SoL 11:2 ta hjälp 

från sakkunniga och ta de kontakter som behövs. Utredningen ska genomföras utan att de 

inblandade utsätts för onödig skada och den ska bedrivas skyndsamt vilket innebär att den ska 
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vara avslutad inom fyra månader. Dessutom ska de som berörs av utredningen informeras om 

att en utredning har inletts. I SoL 11:5-6 framgår att en sådan utredning ska dokumenteras och 

att det ska göras med respekt för den enskildes integritet. Om den enskilde anser att någon 

uppgift inte är riktig ska detta antecknas. I SoL 11:10 framgår också att barn som har fyllt 15 

år har rätt att själva föra sin talan i ärenden som berörs av denna lag. I en barnavårdsutredning 

är också Förvaltningslagen tillämplig, eftersom att det är offentlig verksamhet (Sundell, 

Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007, s.35). Hänvisning till Förvaltningslagen sker 

även i SoL 11:7-8. Utifrån Förvaltningslagens bestämmelser i 11 § ska utredaren vara opartisk 

och inte jävig. I 16-17 §§ anges också riktlinjer för parters rätt att ta del av uppgifter i ett 

ärende. Förvaltningslagen 20-21 §§ anger även bestämmelser om motivering och 

underrättelse av beslut till de berörda.  

Om en utredning visar att barn far illa så behöver också socialtjänsten utreda vilka insatser 

som är lämpliga för ärendet (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007, s.33). I 

SoL 3:3 framgår att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalité och SoL 3:5 anger 

bestämmelser om att insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med berörda parter. 

Paragrafen anger också att barnets vilja ska klarläggas och att det ska tas hänsyn till dess ålder 

och mognad.  

Därefter ska socialtjänsten ta beslut om vilka insatser som ska genomföras. De insatser 

som kan genomföras med föräldrarnas samtycke sker med stöd av SoL (Socialstyrelsen 2006, 

s.102). Om det saknas samtycke från de personer som har vårdnaden om ett eller flera barn till 

de insatser som anses nödvändiga i ett ärende kan LVU komma att tillämpas. LVU 2 § anger 

bestämmelser om omständigheter som berör de så kallade miljöfallen. Det handlar om fall där 

barnet lever i en miljö som anses utgöra påtaglig risk för dennes hälsa och utveckling. LVU 3 

§ reglerar bestämmelser om de så kallade beteendefallen. Utifrån den paragrafen kan ett barn 

omhändertas utifrån att barnet utsätter sig själv för påtaglig risk genom sitt beteende. 
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Figur 1 – Utredningens gång  

 

 

 

Källa: Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz (2007, s.32) 
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Metoder och material 

Arbetsfördelning 

Vi har under uppsatsens gång gjort en så lika arbetsfördelning som möjligt. Då vi fördelat 

arbetet mellan oss har vi för det mesta delat upp varje kapitel rakt av i två delar, vilket gjort 

att båda två tvingats sätta sig in i varje kapitel. Vi kommer nu att kortfattat redogöra för vem 

som har skrivit vad.  

Texterna i det inledande kapitlet har vi utformat tillsammans, men i 

bakgrundsbeskrivningen har Jenny skrivit om socialtjänstens organisation och Sofia om 

lagstiftning i en barnavårdsutredning. Även i metodkapitlet har vi delat upp texterna och där 

har Jenny skrivit begreppsförklaring, förförståelse, metodval, urval och avgränsningar, 

intervjuer, metodologiska överväganden samt etiska överväganden. Sofia har skrivit 

resterande texter i det här kapitlet. Under teoretiska utgångspunkter har vi delat upp tidigare 

forskning genom att Jenny har skrivit om socialsekreterarens svåra arbete och Sofia om 

Socialsekreterarens meningsfulla arbete. Teoridelen har också delats upp genom att Jenny har 

skrivit om de två första begreppen och Sofia om KASAM. I resultatdelen har Sofia ansvarat 

för de två första temana och det sista, medan Jenny har ansvarat för de två andra. I analysen 

har vi delat upp det på liknande sätt och slutdiskussionen har vi arbetat med tillsammans.  

I arbetet med texter har vi ofta suttit i anslutning till varandra för att lätt kunna diskutera 

och resonera kring texten och när detta inte varit möjligt har vi ofta samtalat kring tankar på 

telefon. Vi har också varit noga med att hela tiden läsa igenom varandras texter för att ha kvar 

känslan av att vi skriver uppsatsen tillsammans. Tidsmässigt upplever vi båda två att vi lagt 

ner ungefär lika mycket tid på uppsatsen.   

 

Begreppsförklaring 

Barn, barnavårdsutredningar, socialsekreterare samt intressen 

Då vi skriver om barn utgår vi från Socialtjänstlagens första kapitel där det i andra paragrafen 

framgår att man med barn avser varje människa under 18 år. Med utgångspunkt i denna 

definition syftar vi med begreppet barnavårdsutredning på barnavårdsutredningar gällande 

barn som är 0 till 18 år gamla. Vissa socialkontor är organiserade utifrån olika 

ålderskategorier, med exempelvis en barngrupp och en ungdomsgrupp, men detta är alltså 

ingen uppdelning som vi har tagit hänsyn till i vår studie. Då vi skriver om socialsekreterare 

utan att förtydliga inom vilken enhet de är verksamma så gäller alltid socialsekreterare som 

arbetar med barnavårdsutredningar utifrån ovan nämnda definition.  
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Med begreppet intressen syftar vi på olika faktorer som socialsekreteraren på olika sätt har att 

förhålla sig till i en utredning. Det kan exempelvis handla om åsikter från klienter, klienters 

familjer och nätverk samt andra myndigheter i samhället. Det kan också handla om 

lagstiftning, organisatoriska riktlinjer och budget. I vår beskrivning ser vi att de olika 

intressena har olika relevans och relation till både barnet och socialsekreteraren. Framför allt 

har föräldrarna en helt annan roll än övriga intressen, men vi har ändå valt att benämna 

föräldrarna som ett intresse bland andra. Då vi efter insamlandet av empiri talar om intressen 

kommer också definitionen att grunda sig på vilka intressen som informanterna beskrivit att 

de förhåller sig till.  

 

Förförståelse 

I Dalen (2008) kan vi läsa att ”Medvetenhet om den egna förförståelsen gör forskaren 

känsligare och därmed bättre på att se möjligheter till teoriutveckling när det gäller det egna 

intervjumaterialet” (s.13). Därför har vi vid flera tillfällen under insamlandet av empiri 

diskuterat kring hur vår förförståelse stämt överens med det som framkommit i intervjuerna. 

Vår förförståelse är självklart präglad av olika faktorer, dels genom egna erfarenheter av 

socialtjänsten, men också genom den bild som vi fått presenterad för oss på olika sätt. I och 

med att vi är studenter på socionomprogrammet har vi blivit präglade av en teoretisk 

referensram kring ämnet. I studiens inledning reflekterade vi också mycket kring vilken bild 

media förmedlar om socialtjänsten och hur denna stämmer överens, eller inte stämmer 

överens, med den bild som vi fått genom skolan. En av oss har också tidigare arbetat som 

assistent på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, vilket också självklart präglat 

utgångspunkten för studien. Då det gäller socialsekreterarens arbetssituation så kan vi i 

efterhand se att vi haft en tydlig förförståelse angående detta. Då vi gick ut för att samla in 

empiri hade vi en bild av att de flesta socialsekreterare upplevde sitt arbete med 

barnavårdsutredningar som mycket svårt. Vi utgick från att det ofta finns motsättningar 

mellan olika intressen och vi hade en föreställning om att lagen inte helt gick att följa då 

socialtjänsten hela tiden hade begränsade resurser att tillhandahålla. Denna resursbrist tänkte 

vi både påverkade socialsekreterarens arbete, och också klienten, negativ.   

 

Metodval 

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod vid insamling 

av empirin. Det som kännetecknar en kvalitativ metod är dels att man utgår ifrån ett induktivt 

angreppssätt där teorin framkommer genom de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011, 
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s.340). Bryman (a.a., s.341) menar också att den kvalitativa metoden präglas av en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt där man fokuserar på informantens tolkning av den verklighet 

som han eller hon befinner sig i. Detta metodval grundar sig på att det är informanternas 

subjektiva upplevelse och tolkningar som vi är intresserade av. Vi vill, utan att från början ha 

någon hypotes, gå ut och samla in empiri och därefter se vilken teori som blir relevant att 

applicera på vårt resultat. Det tillvägagångssätt som vi har använt oss av är enskilda 

kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide. Dalen (2008, s.9) 

beskriver den kvalitativa intervjun som särskilt lämplig då man är intresserad av 

informanternas egna känslor, tankar och erfarenheter, och detta anser vi stämmer väl överens 

med vårt syfte. Semistrukturerade intervjuer är en öppen form av intervju där vi i förväg valt 

ut olika bestämda teman för intervjun (Dalen, 2008, s.31). Vi vill genom detta uppmuntra 

informanterna att fritt berätta om sina tankar och erfarenheter och ofta har vi kompletterat 

med fördjupande följdfrågor (se Bilaga 3). Detta i enlighet med May (2001, s.150) som lyfter 

fram vikten av att intervjuaren kompletterar med fördjupande och utvecklande följdfrågor, 

vilket han menar leder till en dialog mellan intervjuaren och informanten. 

 

Forskningsansats 

Vi har, vilket vi skrivit ovan, haft en induktiv forskningsansats i vår studie. Det innebär att vi 

har samlat in empiri genom intervjuer vars resultat har lett fram till våra slutsatser. Utifrån vår 

induktiva ansats har vi genom intervjuerna försökt att få en förståelse för informanternas 

erfarenheter, uppfattningar och förhållningssätt (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.129, 135). När 

vi sedan har tolkat och analyserat det empiriska materialet har vi haft en hermeneutisk 

inriktning. Kvale och Brinkmann (2009, s.226) skriver om hur en hermeneutisk tolkning sker 

genom att de enskilda delarnas mening av en text tolkas utifrån förståelsen av textens 

helhetliga mening. Det är ett tillvägagångssätt som vi har tillämpat i arbetet med vår empiri. 

Vi har analyserat de teman som har framkommit genom intervjuerna med en förståelse för att 

de ingår i ett större sammanhang av informanternas berättelse.    

  

Urval och avgränsningar 

Syftet med vår studie berör handläggning av barnavårdärenden och därför ansåg vi att den 

självklara yrkeskategorin att intervjua var handläggare inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsgrupp. Dalen (2008, s.51) lyfter fram vikten av att urvalet av informanter ska kunna 

återspegla en maximal bredd och variation hos det valda ämnet. Med hänvisning till detta 

består populationen därför av socionomer med olika lång erfarenhet av socialt arbete och 
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barnavårdsutredningar. Utifrån denna population har vi sedan valt att intervjua sex stycken 

socialsekreterare som arbetar i sex olika kommuner inom Stockholms län. Den geografiska 

avgränsningen är främst av praktiska skäl då vi båda är bosatta i Stockholm. Då man gör 

större undersökningar talas om slumpmässiga urval (Bell, 2006, s.147), och en viktig princip 

då är att varje person som ingår i populationen ska ha lika förutsättningar för att bli en del av 

urvalet (May, 2001, s.119). Vi anser dock inte att vi fullt ut har möjlighet till detta. Bell (a.a.) 

betonar svårigheten för studenter som gör mindre undersökningar att göra slumpmässiga urval 

då vi är beroende av att det finns människor som vill ställa upp. Hon vill istället kalla det för 

tillfälliga urval, vilket innebär att man får nöja sig med de personer från den totala 

populationen som man kan få tag på och som är villiga att ställa upp. Då vi sökt 

intervjupersoner har vi utgått både från kontakter samt sökningar via Internet vilket lett till ett 

så kallat snöbollsurval (May, 2001, s.122) bestående av fyra kvinnor och två män. Detta, i 

kombination med informanternas olika långa erfarenhet av yrket, ser vi som en styrka i vårt 

urval då Bell (a.a., s.148) betonar vikten av att få ett så representativt urval som möjligt. 

 

Datainsamling 

Intervjuer 

Vi började med att genom olika hemsidor på Internet skriva ner kontaktuppgifter till olika 

stadsdelsförvaltningar och kommuner inom Stockholms län. Vi försökte därefter att komma i 

kontakt med socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Detta visade sig 

vara mer problematiskt än vi trott då vi ofta blev hänvisade till enhetschefen, som i sin tur gav 

ett nekande svar med hänvisning till hög arbetsbelastning. Vi kontaktade då istället olika 

personer i vår bekantskapskrets som kunde ge oss ett direktnummer till någon 

socialsekreterare inom vårt område. Detta underlättade mycket och vi kunde boka in sex 

intervjuer. Repstad (2007, s.95) poängterar att intervjun bör hållas på en plats som känns 

trygg för informanten. Utifrån detta, samt utifrån informanternas egna önskemål, har samtliga 

intervjuer hållits på dennes arbetsplats. I intervjuerna har vi utgått ifrån en och samma 

intervjuguide för att lättare kunna se samband och skillnader i resultaten. Utifrån handledning 

och litteraturstudier, exempelvis Dalen (2008) och May (2001), har vi innan vi använde 

intervjuguiden omarbetat denna ett flertal gånger. Detta för att frågorna skulle bli så öppna 

som möjligt och samtidigt kunna leda till svar på våra frågeställningar. Vi har båda varit 

närvarande vid samtliga intervjutillfällen vilket vi ansett vara viktigt för att vi båda skulle få 

en helhetsbild av intervjun. Kvale & Brinkmann (2009, s.194) lyfter fram vikten av den 

sociala interaktionen i intervjun där inte bara orden, utan också tonfall och kroppsspråk, blir 
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viktiga komponenter. Vi tror därför att bådas närvaro under intervjun underlättar och 

förbättrar resultatet och analysen. Vi har börjat varje intervjutillfälle med att påminna 

informanten om vårt syfte med studien och de har också fått ge sitt samtycke till att vi spelar 

in intervjun. (a.a., s.144). Intervjuernas längd har varit mellan trettio och sextio minuter och vi 

har vid intervjutillfällena haft olika ansvarsområden. Den ena av oss har haft ett huvudansvar 

för intervjun och ställt de flesta frågor, medan den andra har antecknat och ansvarat för att 

komplettera med extra följdfrågor. Vi valde att ha samma ansvarsområden vid samtliga 

intervjutillfällen, dels med hänvisning till Bell (2006, s.167) som menar att det, då man 

använder olika intervjuare vid intervjutillfällena, kan uppstå skevhet vid dataanalysen. En 

annan anledning var också att vi blev trygga i våra respektive roller, vilket vi anser kan 

påverka kvaliteten i intervjun positivt. Efter samtliga intervjuer har vi tagit tid för att prata 

igenom intervjun och reflektera kring hur det kändes, vilka tankar som väckts, hur vi 

upplevde platsen och vad som kunnat bli bättre. Att ta tid till reflektion efter intervjun är 

också något som Kvale & Brinkmann (2009, s.145) betonar då de menar att detta kan ge en 

värdefull bakgrund åt den senare analysen. Det sistnämnda har varit en viktig del i vår 

intervjuprocess vilket i vissa fall lett till en mindre justering i intervjuguiden. Dessa ändringar 

har inte lett till en annan inriktning i intervjun utan endast varit förtydliganden i de fall då vi 

upplevt att informanten inte förstått våra frågor. 

 

Bearbetning av material 

Trost (2010, s.147-148) skriver om att skilja mellan olika steg i arbetet med data i en studie. 

Till en början samlas det empiriska materialet in, vilket vi har gjort genom kvalitativa 

intervjuer. Sedan analyseras materialet och därefter tolkas det för att identifiera det som är 

intressant. Dessa steg behöver inte följas i en speciell ordning, utan de kan gripa in i varandra 

under arbetets gång. Trost (a.a.) skriver att det sker mer eller mindre analyser och tolkningar 

redan under insamlandet av empiri, vilket vi också kan se att det gjorde under våra intervjuer. 

Genomförandet av intervjuerna var en process som startade många funderingar och även om 

vi har försökt att hålla oss objektiva kan vi se att vissa tolkningar inte går att undvika och 

gjordes redan vid intervjutillfället (Patel & Davidsson, 2003, s.119).     

 Efter intervjuerna så har vi transkriberat det inspelade materialet, förutom den intervjun 

som inte blev inspelad, vilket vi har skrivit om i metodologiska överväganden. En av 

fördelarna med ett utskrivet material är att vi fick en överblick av intervjuerna och det gav oss 

en bra grund för att kunna genomföra analysen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.196).  
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I arbetet med analysen har vi båda läst igenom det utskrivna materialet för att kunna 

identifiera olika teman i vår studie (Neuman, 2011, s.507). Vi använde oss av olika 

färgpennor för att urskilja dessa teman och samtidigt antecknade vi de tankar och idéer som 

framkom (Trost, 2010, s.154). Därefter diskuterade vi intervjuerna tillsammans och gick 

tillbaka till det utskrivna materialet med våra anteckningar. Det gav oss ytterligare tankar som 

bidrog till arbetet med att identifiera relevanta och intressanta teman utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009, s.212, Trost, 2010, s.154).         

 

Litteratursökning och källkritik 

I arbetet med litteratursökning till vår studie har vi använt oss av Ersta Sköndals 

högskolebibliotek, samt sökmotorerna Libris, DiVA, Academic Search Premier och SocIndex. 

Våra sökningar är gjorda utifrån centrala begrepp inom vårt problemområde och det har vi 

även utgått ifrån vid val av relevant material (Bell, 2006, s.62). I sökmotorerna Libris och 

DiVA har vi gjort sökningar med både svenska och engelska ord, och i Academic Search 

Premier och SocIndex har vi endast sökt på engelska ord. Några exempel på ord är 

barnavårdsutredningar, socialsekreterare, socialtjänsten, social welfare secretary och social 

welfare agency. I bilagorna 1 och 2 presenterar vi alla de sökord som vi har använt oss av, hur 

många träffar vi har fått i de olika sökmotorerna och hur många av dem som varit relevanta.  

 Många av de sökord som vi har använt oss av är av den karaktären att de kan vara 

relevanta inom många olika områden i socialt arbete och därför har vi fått ett stort antal 

träffar. Däremot ser vi att det har hjälpt oss att inte från början göra en alltför snäv sökning, 

utan vi har istället utgått från dessa ord och sedan ibland använt dem i olika kombinationer för 

att få ett mindre antal träffar. Bell (2006, s.89) skriver att man inom en begränsad studie bör 

använda sig av sådant material som har publicerats de senaste fem eller tio åren. Eftersom vår 

studie är begränsad har vi, då antalet träffar varit alltför stort, därför gått igenom de träffar 

mellan åren 2000-2011. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med val av litteratur 

och vetenskapliga artiklar, vilket visar sig i hur vi har gjort vårt urval. Vi har till en början valt 

ut de träffar som kunde vara relevanta för vårt syfte genom deras titlar och sammanfattningar. 

Sedan har vi gjort ytterligare ett urval som har grundat sig på huruvida materialet varit 

ändamålsenligt utformade och tillämpbara på vår studies problemområde (a.a., s.91).          

 Vi har även använt oss av sökmotorn Google för att hitta litteratur som var relevant för vårt 

syfte och utifrån den sökningen var det två träffar som vi använde oss av i studien. Dessutom 

har vi sökt material genom tidigare C-uppsatser, magisteruppsatser, avhandlingar och 
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rapporter. Vi har undersökt deras källor och utifrån dem hittat litteratur som även var relevant 

för vår studie.   

 Det material som vi sedan har valt ut efter vår litteratursökning, har vi använt till att 

beskriva tidigare forskning inom området och dessutom till att analysera vår empiri.  

      

Metodologiska överväganden 

Under vår studie har vi stött på vissa metodologiska problem. Vi har totalt gjort sex enskilda 

intervjuer och på samtliga har vi gjort ljudupptagning via två Iphone. Under vår första intervju 

fick vi dock problem med ljudupptagningen så denna har vi inte kunnat lyssna på i efterhand. 

När vi upptäckte detta, ca trettio minuter efter intervjun, skrev vi ner allt vi kom ihåg från 

intervjun. På grund av detta har vi endast använt materialet från denna intervju då det vi kom 

ihåg av intervjun och det som vi antecknat under intervjun också återupprepats av samtliga 

informanter. På detta sätt anser vi att vi ändå kan använda oss av uppgifterna från intervjun i 

resultatet. Vi kommer däremot inte att använda några citat av denna informant.  

 Då vi använt kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide har vi haft som 

avsikt att ställa öppna frågor till informanterna, vilket bygger på att de är villiga att själva fritt 

berätta om sina tankar och erfarenheter (Dalen, 2008, s.9). Vid samtliga intervjutillfällen har 

vi också innan intervjun informerat om detta upplägg. För det mesta har denna intervjumetod 

gett intressanta resultat, men vi har också ibland upplevt en svårighet med att få informanten 

att själv fritt berätta och ibland har det även skett missförstånd kring frågorna. Vi har då fått 

ställa förtydligande följdfrågor som vi ibland själva har upplevt som ledande. Detta är dock ett 

problem som Bryman (2011, s.224) ser med strukturerade intervjuer då han talar om problem 

som rör mening. Han menar att intervjuare och informant kan förutsätta olika saker vid 

användande av vissa ord och begrepp. Detta har vi dock tagit hänsyn till då vi valt ut material 

från intervjuerna till vårt resultat.   

 Ytterligare en övervägning som vi har fått göra var i samband med att vi, veckan innan 

intervjuerna ägde rum, skickade ut ett samtyckesbrev till samtliga informanter där vi bland 

annat presenterade vårt syfte med studien. Under veckan mellan att dessa skickats ut och att 

intervjuerna ägde rum formulerade vi om vårt syfte. Detta ledde inte till någon större ändring i 

vår studie, utan främst till ändringar i vårt förhållningssätt och angreppssätt gentemot ämnet 

som vi valt att studera. Vid intervjutillfället har vi, innan vi startat ljudupptagningen, dock 

pressenterat vårt nya syfte och efter detta har informanterna fått ge sitt samtycke till intervjun. 

Genom detta anser vi, trots ändringen, att de fått den information som varit relevant för 

deltagandet i intervjun. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Trost (2010, s.132-133) skriver om hur begreppen reliabilitet och validitet har sin grund i 

kvantitativ forskning och att de används för att förklara tillförlitligheten av standardiserade 

situationer. Han menar att de därför inte är fullt applicerbara inom den kvalitativa 

forskningen, utan att det är mer lämpligt att resonera kring begreppet trovärdighet. Även 

Kvale och Brinkmann (2009, s.263) diskuterar användningen av begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet inom kvalitativ forskning. De menar däremot att det är 

begrepp som kan formuleras till termer som fungerar när man använder intervju som metod. 

Vi är medvetna om båda dessa resonemang, och har valt att utgå från begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet när vi diskuterar sanningsvärdet i vår studie (a.a.). Genom 

dem kommer vi att belysa att vårt material är insamlat på ett sådant sätt att det är trovärdigt 

och fyller en funktion för problemställningen (Trost, 2010, s.134).        

Begreppet validitet innebär att man i en studie undersöker det som man uppger att man vill 

undersöka (Patel & Davidson, 2003, s.98-99). För att uppnå hög validitet i en kvalitativ studie 

krävs det att intervjumaterialet är tillförlitligt, välgrundat och har en god kvalité. För att uppnå 

det har vi utfört semistrukturerade intervjuer med några få öppna frågor som berör relevanta 

teman (Kvale & Brinkmann, 2009, s.264). Vårt syfte med det har varit att försöka få ett mer 

trovärdigt resultat genom att låta informanterna få möjlighet till att beskriva sina egna tankar, 

erfarenheter och förhållningssätt (Trost, 2010, s.134). I arbetet med analysen har vi studerat 

det insamlade materialet och valt teman som återkommer i informanternas svar och som inte 

är tagna ur sitt sammanhang. Vi har dessutom valt att använda oss av citat som tydliggör de 

teman som vi har urskiljt och som visar på att våra antaganden är grundade i materialet från 

intervjuerna. Under uppsatsskrivandet har vi även diskuterat och analyserat materialet 

regelbundet för att försäkra oss om att vår empiriska studie svarar på vår frågeställning (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.45-46, 267). 

Reliabilitet handlar om de metodinstrument som man använder sig av i studien och vilken 

tillförlitlighet de har (Patel & Davidson, 2003, s.98-99). För att uppnå hög reliabilitet i vår 

studie har vi utformat en intervjuguide som har använts i samtliga intervjuer, vilket vi även 

beskriver under rubriken metodval. Reliabiliteten i uppsatsen påverkas även av huruvida vi 

observerar svaren från intervjun och därför har vi spelat in intervjuerna med två Iphone. Det 

inspelade materialet har vi därefter transkriberat. Det har gjort det möjligt för oss att gå 

tillbaka till intervjuerna för att kontrollera att vi har uppfattat informationen rätt utifrån vad 

informanten har svarat och därigenom kunnat välja det som var relevant för vår 

problemställning (a.a., s.101). 
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Generaliserbarhet innebär huruvida resultaten av en intervjuundersökning kan appliceras 

till att gälla en hel population av personer, grupper, miljöer eller procedurer. Utifrån vår studie 

har vi inte som målsättning att framföra generella slutsatser. Vi ser dessutom inte att våra 

resultat behöver eller kan appliceras till att gälla flera personer, men vi ser att vår studie kan 

bidra till en ny kunskap med möjligheter om vidare forskning (Backman, 2008, s.75).  

 

Etiska överväganden 

I lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor presenteras vad forskare 

måste förhålla sig till för att bedriva etiskt försvarbar forskning. Enligt lagens andra paragraf 

är detta dock ingen lag som vi är skyldiga att följa då vår studie bedrivits inom ramen för 

högskolestudier på grundnivå. Då det har varit relevant för vår studie har vi trots detta 

förhållit oss till lagen, dels då det handlat om information (16 §) och dels då det handlat om 

samtycke (17 §). Vi har också utöver denna lag förhållit oss till vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. I Vetenskapsrådets rapportserie från i år presenteras individskyddskravet, vilket 

syftar till att individen som deltar i forskningen skyddas från att kränkas eller skadas 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.18). Detta krav har i sin tur tidigare förtydligats och preciserats 

genom krav på information, samtycke, konfidentialitet samt krav på hur forskaren får nyttja 

det material som framkommer i forskningen (Vetenskapsrådet, 2005, s.82). Även här finns 

alltså, i likhet med ovan nämnda lag, krav på information och samtycke.   

 Med informationskravet menas att forskaren ska informera informanten och andra berörda 

om syftet med studien, och de ska även informeras om villkoren för deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). I vår studie har vi följt upp detta främst genom ett 

samtyckesbrev (se Bilaga 4) som informanten före intervjun har kunnat ta ställning till. Vi har 

i detta brev informerat om studiens syfte, vad vi kommer att använda intervjumaterialet till 

samt att den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Ersta Sköndal högskolas bibliotek. I 

samtyckesbrevet framgår också att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen själv bestämmer över sin medverkan i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.9) och detta krav har vi förhållit oss till genom att 

informanten har fått ta del av samtyckesbrevet före intervjun och godkänt det vid 

intervjutillfället.   

 Konfidentialitetskravet står i nära relation till regler och lagar kring offentlighet och 

sekretess. Med kravet vill vetenskapsrådet säkra att alla personuppgifter i studien har största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). För att leva upp till detta krav har vi för det första 

avidentifierat samtliga informanter och kommuner/stadsdelar och givit dem fingerade namn. 

Detta för att varken informanter eller deras klienter på något sätt ska kunna få sina identiteter 

röjda. Allt material kring intervjuerna, såsom anteckningar, transkriberingar samt ljudfiler har 

sparats i datorer som endast vi har tillgång till, och så snart uppsatsen är klar kommer allt 

detta material att förstöras.  

 Det fjärde och sista kravet som vi har förhållit oss till är nyttjandekravet. Med detta menas 

att insamlade uppgifter som rör enskilda personer aldrig får användas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Vi har följt detta krav 

genom att endast använda intervjumaterialet till vår uppsats och inom ramen för vårt syfte. 

Detta har också informanterna blivit informerade om genom samtyckesbrevet.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer här, vilket vi beskrivit i metodkapitlet, att presentera tidigare forskning inom 

ämnet, samt begrepp ur olika teorier. Vid val av teori har vi delvis använt oss av olika 

specifika begrepp i olika teorier som har bidragit till att skapa förståelse för vårt resultat. Då 

vi kan se och tolka informanterna både utifrån att de är enskilda individer men också utifrån 

att de är en del av en organisation har vi valt att utgå från två olika typer av teorier. Begreppen 

från de två första teorierna hjälper oss att förstå socialsekreteraren utifrån en mesonivå medan 

vi i den tredje teorin riktar analysen mot en mikronivå.  

 

Tidigare forskning 

Socialsekreterarens svåra arbete 

Meagher och Tham (2009, s.808) beskriver i sin studie det sociala arbetet med utsatta barn 

som oerhört svårt. Socialsekreterarna tvingas fatta svåra beslut som påverkar en hel familjs 

liv. De har också en dubbel roll genom att de å ena sidan har en stödjande och rådgivande roll 

gentemot sina klienter och å andra sidan har en roll inom organisationen där de tvingas lyda 

under chefer och politiker (a.a.). Meagher och Tham (a.a.) menar att det finns mycket som 

styrker att det är krävande att arbeta som socialsekreterare i Sverige. De lyfter bland annat 

fram flera studier som visar på att socialsekreterare är den yrkesgrupp som oftast utsätts för 

hårda påtryckningar. Bland annat pressenterar de en studie från 2003 som visar på att det 

bland socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar var 88 procent som upplevt att 

deras jobb var psykiskt krävande. I ytterligare en studie framkommer att det bland kvinnliga 

socialsekreterare var 38 procent som rapporterat stressrelaterade sjukdomar och 28 procent 

som haft sömnsvårigheter (a.a., s.809). Det finns även flera brittiska studier som visat att 

socialsekreterare inom arbetet med utsatta barn upplevt en högre nivå av psykisk stress och 

oro än andra områden inom socialt arbete (a.a., s.816). Trots detta kan Meagher och Tham 

också presentera resultat som visar att socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden 

ofta beskrev sitt arbete på ett positivt sätt, och detta fanns det flera förklaringar till. Bland 

annat kunde det handla om att de upplevde att det fanns ett bra ledarskap och att de fick stöd 

och uppmuntran från chefen. I stort upplevde också många att klimatet på arbetsplatsen var 

bra, att det fanns en uppmuntrande, stödjande och avslappnad atmosfär (a.a., s.813). Det har 

även framkommit att socialsekreterarna ofta upplever att de har kontroll över de beslut som de 

fattar (a.a., s.816). Meagher och Tham (a.a.) presenterar också att det i socialsekreterarnas 

arbete ofta finns en konflikt mellan olika intressen. Det kan gälla intressen kring barns behov 
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kontra föräldrars behov, men det kan också handla om riksdagspolitikers och 

kommunpolitikers intressen och delaktighet i socialsekreterarens beslutsfattande (a.a., s.817). 

Beskrivningen av socialsekreterarens roll och svåra arbete stärks också av Östbergs studie 

om bedömningar och beslut i den sociala barnavården (2010, s.181). Hon beskriver hur 

socialsekreterare arbetar med ett motsättningsfullt uppdrag som handlar om att ingripa till 

barns skydd, att vara en stödjande verksamhet till föräldrar och även arbeta för att föräldrarna 

ska kunna ge sina barn både materiell och känslomässig trygghet. Detta ska uppnås utifrån att 

både följa en lagstiftning, vilken hon menar ibland kan ha motstridiga mål, och dessutom 

hantera andra aktörers förväntningar. Dessa aktörer kan vara den egna organisationen, 

politiker, tillsynsmyndigheter, samarbetspartners och den allmänna opinionen som 

exempelvis media. Östberg (a.a.) menar att dessa förväntningar från andra aktörer bland annat 

visar sig genom omgivningens ansökningar och anmälningar till socialtjänsten om att barn far 

illa (a.a., s.182). I kombination med dessa krav från omgivningen och lagstiftningen finns 

också begränsade resurser och olika stort utbud av insatser att förhålla sig till. Det 

framkommer i studien att socialsekreterare därför tvingas att göra vissa prioriteringar och att 

organisationen där har haft en betydelsefull roll. Då socialsekreterare ingår i en organisation 

med tydlig struktur över ansvarsfördelning fungerar detta som en hjälp till att göra 

prioriteringar och kategorisera arbetet (a.a., s.184-186). 

Zosky (2010, s.119) lyfter i sin studie bland annat fram två konflikter som 

socialsekreterare ställs inför. För det första handlar det om en konflikt gällande vilken roll 

som socialsekreterare har och för det andra handlar det om en konflikt gällande värderingar. 

Angående rollkonflikten beskriver hon socialsekreterares komplexa och dubbla roll genom 

begreppen ”agent of control” och ”agent of help” (a.a.) vilket leder till en kluven roll då 

socialsekreteraren ska bygga förtroende med familjer. Den andra konflikten som här beskrivs 

handlar alltså om värderingar och uppstår exempelvis då socialsekreterare ställs inför svåra 

beslut angående tvångsomhändertaganden av barn (a.a.). Zosky lyfter också fram vikten av att 

det finns en stark tillit till medarbetare, och hon menar att detta kan vara en bidragande faktor 

till att socialsekreterare känner en förnöjsamhet gentemot sitt arbete (a.a., s.121). 

 

Socialsekreterarens meningsfulla arbete 

I en FoU rapport presenterar Odbratt (2005, s.26-27) sina resultat av en studie om 

socialarbetare i Västmanland som berättar om sitt arbete. Han beskriver i sin studie de båda 

sidor som kan finnas inom socialt arbete, dels att det är svårt, men också att det har en 

meningsfull innebörd. Det sociala arbetet befinner sig enligt Odbratt (a.a.) i mitten av ett 
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samhälleligt korseldsperspektiv. Informanterna från hans studie menar att omgivningen ofta 

har åsikter om hur socialtjänsten borde agera och hur de inte borde ha gjort, vilket 

socialarbetarna upplever som frustrerande, irriterande och okunnigt. Det framhålls även i 

studien att arbetet kan vara ansträngande och komplicerat, men i relation till den 

beskrivningen betonas det samtidigt att arbetet är meningsfullt och rikt. Socialarbetarna menar 

att det handlar om båda dessa sidor, det svåra arbetet tillsammans med den betydelsefulla 

innebörden av att få arbeta med utsatta människor och att försöka hitta sätt att hjälpa dem på 

(a.a., s.21-22). Att det finns dessa båda sidor av arbetet är också något som Zosky (2010, 

s.128) nämner i sin studie. Hon betonar meningsfullheten i det man gör och menar att det kan 

vara en hjälp för socialsekreterare i att hantera stress.  

 I likhet med Odbratt och Zoskys resultat visar även Oxenstierna (1997, s.113-115) i sin 

studie att socialarbetare ibland upplever arbetet som svårt och att det kan innehålla alltför 

höga krav. Samtidigt betonar han att målsättningen i arbetet med att hjälpa en familj är 

betydelsefullt för hur man hanterar upplevelsen av påfrestning i arbetet (a.a., s.104-105). 

Dessutom visar han att trots de höga krav som beskrevs av socialarbetarna så upplevde de att 

målen med utredningarna hade uppnåtts i stor utsträckning. Det handlade främst om de 

målsättningar som de hade i arbetet med barnen då dessa hade uppnåtts i större utsträckning 

än de som fanns i arbetet med de vuxna i familjen (a.a. s.120). I studien framgick även att 

socialsekreterarna inte ofta fokuserar på när eller i vilken utsträckning ett mål ska uppnås, 

utan istället betonade de vikten av vad man gör eller vad som ska göras (a.a., s.104-105).                          

 

Organisationsteori 

En teori syftar till att vara en hjälp då man ska tolka sin empiri (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009, s.76). För att vi ska få en förståelse för det som informanterna har berättat har vi, då 

informanten är del av en organisation, först valt att utgå ifrån ett organisationsteoretiskt 

begrepp. I organisationsteorin är människans beteende i centrum, man sätter alltså fokus på 

människor som utför uppgifterna i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.15). Det är 

en omfattande teori där bland annat organisationens maktförhållanden lyfts fram (a.a., s.18). 

Vi ser därför att organisationen och den organisatoriska kontexten kan hjälpa oss att förstå 

mycket av det som framkommit i empirin. 

  

Gräsrotsbyråkrati 

Johansson (Lipsky, 1980, refererad i Johansson, 2003, s.14) lyfter fram begreppet 

”gräsrotsbyråkrati” som ursprungligen kommer från Michel Lipskys ”Street Level 
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Bureaucracy”. Det som kännetecknar detta begrepp är främst att gräsrotsbyråkraten har en 

beslutsbefogenhet samtidigt som den har direkta möten med klienter. Östberg (2010, s.32) 

menar att socialarbetare passar väl in i Lipskys definition av en gräsrotsbyråkrat då de i sitt 

arbete både följer lagstiftning och arbetar nära klienten. De står under en förvaltning och är 

därmed skyldiga att följa förvaltningens förordningar och regler samtidigt som de behöver 

utrymme för sina egna bedömningar (Johansson, 2003, s.14). Johansson (a.a.) beskriver även 

att gräsrotsbyråkrater ständigt befinner sig i en konflikt mellan att tillämpa dessa tydliga 

regler och att också se till varje enskild situation och ta individuell hänsyn till varje enskild 

klient.  

 Östberg (2010, s.32-33) exemplifierar gräsrotsbyråkraten genom socialarbetarens position. 

Hon för ett resonemang kring deras handlingsutrymme utifrån Lipsky och menar att 

positionen innebär en hög grad av handlingsfrihet och självständighet i förhållande till sin 

organisation. Organisationens och kommunens ramar styr den individuella bedömningen men 

de situationer som klienterna är i kan aldrig helt passa in i dessa ramar, vilket ger 

socialsekreteraren, gräsrotsbyråkraten, en handlingsfrihet i bedömningen av klientens 

situation och behov (a.a.). 

 Inom organisationsteori utgår man ifrån att beteende i organisationer skiljer sig från 

beteende i andra sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.17) och även Lipsky betonar 

konflikten mellan ett personligt styrt beteende och ett beteende som är organisationsstyrt 

(Östberg, 2010, s.33). Gräsrotsbyråkraten har då vissa resurser för att kunna hantera 

organisationens krav på ett byråkratiskt beteende, alltså i hur hög grad som det 

organisatoriska får styra relationen till en klient. Östberg (a.a.) beskriver att dessa resurser 

hänger samman med vilken karaktär som gräsrotsbyråkrat arbetsuppgifter har. Hon menar 

också att en strikt tillämpning av regler ur gräsrotsbyråkratens perspektiv inte bara behöver 

betraktas som begränsande utan också kan bli ett skydd i arbetet (a.a., s.35). 

Gräsrotsbyråkraten kan, när denne exempelvis ska lämna svåra besked till klienten, ta skydd 

bakom reglerna och kan därmed inte ställas inför moraliska ifrågasättanden.  

 Johansson (2007, refererad i Östberg, 2010, s.37) talar om gräsrotsbyråkratens 

intresseorientering och beskriver här avvägningen mellan service och kontroll. Ju närmare 

service som man kommer, desto närmare klientens intressen kommer man och ju närmare 

kontroll man kommer, desto närmare organisationens intressen kommer man (a.a.). Ett 

begrepp som Östberg också lyfter fram är distans, vilket hon menar kan fungera på liknande 

sätt som reglerna, alltså både som begränsning och som skydd. Kvaliteten på klientservicen 

kan öka genom en varaktighet och närhet gentemot klienten men då detta är tidskrävande kan 
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istället en snävare specialisering leda till att en mer effektiv och mindre kontinuerlig kontakt 

med klienten krävs (a.a., s.38).              

 

Nyinstitutionell organisationsteori  

På senare tid har den nyinstitutionella organisationsteorin fått allt större plats när man 

analyserar organisationers betydelse (Johansson, 2003, s.13). Inom denna inriktning menar 

man att organisationers handlingsfrihet är begränsade av olika typer av institutionella krav i 

det omgivande samhället. Man fokuserar på det ömsesidiga beroendet mellan organisationen 

och dess omgivning och man förhåller sig kritisk till hur omgivningen påverkar organisationer 

(Johansson, 2006, s.18). Då även nyinstitutionell organisationsteori är en omfattande teori har 

vi utifrån denna använt oss av två begrepp, domänkonflikt och domänkonsensus.    

 

Domänkonflikt och domänkonsensus 

Det finns enligt Grape (2006, s.54) två definitioner av begreppet verksamhetsdomän, en 

definition där anspråken lyfts fram och en där målen och verksamheten står i centrum. Då 

organisationer som har anspråk på olika roller och funktioner ska samarbeta kan det uppstå 

två extremlägen. Det ena är att det uppstår en hög grad av domänkonflikt, det vill säga lågt 

integrerade verksamheter med en splittrad och konfliktfylld samverkan. Det motsatta 

extremläget är en hög grad av domänkonsensus, alltså samverkan mellan olika organisationer 

där man kommit överens om och respekterar varandras verksamhetsområden (a.a., s.57).  

 För att underlätta integrationsarbetet mellan organisationer lyfter Grape (a.a., s.59) fram 

vikten av att det finns en samsyn om vilka mål man ska arbeta mot och hur man ska gå till 

väga. Något som också framstår som betydelsefullt i Grapes beskrivning av 

samverkansarbetet och integrationen mellan olika organisationer är att bli överens om vilken 

kunskap det är som ska tillämpas vid ett specifikt tillfälle i integrationsprocessen. Varje 

enskild myndighet drivs av sin egen logik beroende på vilken arbetsdelning och vilka 

arbetsuppgifter man har, och Grape menar att konflikter kan uppstå just då organisationer 

utgår från skilda logiker. Organisationer med olika logiker har olika förutsättningar och 

anspråk på vad som ska göras. Man kan exempelvis ha olika sätt att organisera arbetsuppgifter 

och olika definitioner av klienter och vid samverkansarbetet är det därför viktigt att utarbeta 

tydliga gränser mellan de verksamhetsdomäner som olika organisationer gör anspråk på (a.a., 

s.60). Grape ser också att det är av stor vikt att de som har en formell makt att besluta över 

samverkan, så som chefer och politiker, tillsammans kan se vilken typ av kunskap som 

behövs och ska användas i vilken situation (a.a., s.61). Han lyfter här också fram vikten av att 
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detta fungerar i klientarbetet och uttrycker sig på följande sätt: ”Kanske blir domänanspråk 

extra tydliga just i det gemensamma klientarbetet där olika kompetenser utifrån sina skilda 

kunskapsområden skall förenas i en samsyn och gemensam medvetenhet om vilka problem 

det egentligen är man skall arbeta med.” (a.a.) 

 

KASAM 

Begreppet KASAM 

Aron Antonovsky (2005, s.43) har formulerat teorin om känsla av sammanhang, och därmed 

begreppet KASAM. Han menar i sitt resonemang att känsla av sammanhang bidrar till att 

förklara vad det är som får människor att må bra i livet och att hantera svårigheter. Inom 

begreppet KASAM finns de tre centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om huruvida en individ ”upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara” (s.44). Det betyder att information upplevs som tydlig, att den 

hänger samman och att den är ordnad, istället för att den skulle vara oordnad, kaotisk och 

svårförståelig. Hanterbarhet innebär att det finns resurser för individen att använda sig av för 

att hantera de krav som uppstår genom de stimuli som man bombarderas av. Dessa resurser 

kan vara både under individens egen kontroll, men de kan också kontrolleras av andra 

behöriga, exempelvis kolleger. Antonovsky (a.a., s.45-46) menar att en känsla av hanterbarhet 

bidrar till att hantera svåra omständigheter som kan finnas runt omkring en. Meningsfullhet, 

vilken är den tredje komponenten, beskrivs som en motivationskomponent. Den handlar om 

att se att livet har en känslomässig innebörd och att man ser en meningsfullhet med områden i 

sitt liv. Därför betraktas inte utmaningar och svårigheter som kan finnas inom vissa områden 

som bördor, utan man ser istället att de är värda energi, ett engagemang och en hängivelse 

(a.a.).  

 

KASAM och arbetsförhållanden 

Antonovsky (2005, s.152) skriver också om arbetsförhållandenas inverkan på KASAM. Ur ett 

salutogent perspektiv, det vill säga vad som skapar hälsa och välmående, menar Antonovsky 

att arbetets karaktär kan vara av betydelse. Han menar att om det finns något heroiskt eller 

betydelsefullt i arbetet så kan det användas av individen till att få energi till att hantera och stå 

ut med de svåra detaljerna i arbetet.   

Antonovsky (a.a., s.153-154) menar även att inflytandet i ett arbete kan vara av betydelse 

för känslan av sammanhang. Ett inflytande över vad man får göra i sitt arbete gör att det 

känns meningsfullt och därför skapar det en känsla av att vilja engagera sig i det. Dessutom 
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skriver han om inflytande över det som sker omkring individen, det som sker i sammanhang 

med andra arbeten. Han menar att känslan av meningsfullhet kan uppstå genom att det skapas 

samverkande relationer till andra aktörer. Detta handlar om att individen har kontroll över 

sina uppgifter, men han menar att det även kan skapas meningsfullhet utan att individen har 

egen kontroll. Om det är andra inom arbetet som har den här kontrollen över ens uppgifter så 

menar Antonovsky att det handlar om huruvida den är legitimt utövad och om man som 

individ ser sig som en del av ett kollektiv. 

I sitt resonemang om känsla av sammanhang beskriver Antonovsky (a.a., s.156-157) också 

hur ett komplext arbete kan bli hanterbart och begripligt. Han menar att det kan ske genom att 

den egna rollen, andras roller och hur dessa står i relation till varandra är tydliga. Den roll som 

individen har i verksamheten kan också skapa meningsfullhet. Han menar att det kan vara 

meningsfullt att se sig själv som en kugge i ett maskineri, eller om man har en betydande roll i 

en högt skattad verksamhet.    
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Resultat 

Vi vill här presentera vår empiri, vilket vi kommer att göra med hjälp av olika teman. De 

övergripande temana är; intressen, motsättningar mellan intressen, socialsekreterarens 

upplevelse av sitt arbete, samarbete samt ansvarsområde och uppgifter. Dessa teman kommer 

i sin tur att specificeras med tillhörande underrubriker.  

 Då vi citerat informanterna har vi över lag gjort detta ordagrant, med reservation för att vi 

vid vissa tillfällen skrivit om talspråk till skriftspråk. Detta för att underlätta läsningen och 

förståelsen för citatets innebörd. Av samma anledning har vi också vid flera tillfällen valt att 

inte ta med vissa ord ur längre meningar och vi har då markerat detta med […]. Då vi endast 

citerat några få ord har vi i den löpande texten beskrivit vilket sammanhang de är tagna ur. I 

enlighet med Backman (2008, s.114) har vi vid längre citat skrivit dem fristående från den 

löpande texten. 

 Då alla informanter har deltagit anonymt har vi avidentifierat samtliga och gett dem 

fingerade namn. Vi har gett kvinnorna kvinnonamn och männen mansnamn. Nedan följer en 

presentation av informanterna samt hur länge de har arbetat med barnavårdsutredningar; 

Lisa - har arbetat 30 år. 

Hanna - har arbetat ett och ett halvt år.  

Maria - har arbetat 4 år. 

Nadja - har arbetat ca 10 år.  

Anders - har arbetat ca 10 år. 

Emil - har arbetat ca 10 år.      

 

Intressen 

Samtliga av våra informanter beskrev hur de i sitt arbete med barnavårdsutredningar har 

kontakt med olika aktörer och att de därför behöver bemöta och hantera olika intressen. I det 

här temat kommer vi att presentera de olika intressen som våra informanter har beskrivit och 

som de menar framkommer i en utredning. Emil uttryckte följande: 

 

Alla som deltar och bidrar med information i en utredning har ju sina olika intressen. Oftast så får 

man väl hoppas ändå att intressena handlar om barnets bästa. 

 

Flera av informanterna beskrev på olika sätt att barnen har intressen i utredningen och Hanna 

sa att ”De har ju alltid intressen, men det är ju inte alltid de kan uttrycka dem själva, beroende 

på hur gamla de är.” Föräldrarna är också en aktör som samtliga informanter har pratat om i 

intervjuerna. Emil menade att ”Föräldrarna blir ju liksom viktiga […] en oerhört viktig del 
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och central del i kontakten i utredningen.” Hanna berättade i intervjun att föräldrarnas intresse 

ofta framkommer genom åsikter om ”Vad de tycker att deras barn behöver, eller inte 

behöver.” Några av informanterna har också pratat om nätverket kring barnet, exempelvis en 

släkting och att detta kan vara ett intresse. Anders berättade att ”Ibland kan man hitta en 

lösning att någon kan bo hos en moster, eller farmor.”  

Bland de andra aktörer som deltar i en utredning har skolan nämnts av samtliga 

informanter. Flera av dem pratade om att de får många anmälningar från skolan och att de 

därför blir ett intresse att förhålla sig till i utredningen. Flera av dem har även nämnt förskola, 

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, Barnavårdscentralen, BVC, Mödravårdscentralen, MVC, 

Psykiatri och vården som aktörer som kan förekomma i en utredningsprocess och Nadja 

menade att ”Även om det kan vara skola, eller förskola, eller BVC eller vad det kan vara så 

kan det ju också vara olika uppfattningar.” Två av informanterna pratade också om polisen 

som en återkommande aktör och Anders berättade om anmälningar som inkommer till 

socialtjänsten och att ”Polisen är vår främsta leverantör.” 

Inom den egna organisationen menade några av informanterna att det kan finnas olika 

intressen som de kan behöva förhålla sig till i utredningen. Några av dem har pratat om 

chefens intresse, intressen i form av budget, intressen hos andra enheter inom socialtjänsten 

eller intresse genom olika direktiv från ledningen. Hanna beskriver det på följande sätt: ”[…] 

sen är det ju ledningens intressen rent ekonomiskt” och Emil menar:  

 

När det gäller rutiner och riktlinjer så är det ju mycket praktiskt som vi får till oss varje vecka, 

alltså ganska mycket […] att vi får väldigt mycket information om rutiner som ändras och sådär. 

 

Inom den egna organisationen finns också kontakten med öppenvården som flera av 

informanterna pratade om. Inom öppenvården menade de att det kunde handla om kontakter 

till familjebehandlare, barngrupper och kontaktpersoner. Hanna beskrev också 

öppenvårdsinsatser i form av ”[…] barn- och ungdomsverksamhet, samtalsmottagning och 

pappaverksamhet för män som slår, och så.” 

 Ytterligare ett intresse som flera av informanterna har pratat om är Socialtjänstlagen och 

Lagen om vård av unga, LVU. De har beskrivit att det är lagar som de har att förhålla sig till 

och Emil berättade följande:  

 

[…] men vi är ju ålagda att utreda när det liksom kommer in en oro om barn, eller i alla fall 

besluta om det ska inledas utredning eller inte, att vi ska ta ställning till det och följa 

socialtjänstlagen i olika lägen. 
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Motsättningar mellan intressen 

I intervjuerna har samtliga av våra informanter pratat om motsättningar som kan finnas mellan 

olika intressen i en barnavårdsutredning. I det här temat kommer vi att presentera de 

motsättningarna och vi har delat upp dem i tre underrubriker. Det handlar om motsättningar 

mellan socialsekreteraren och familjen, motsättningar inom den egna organisationen och även 

motsättningar mellan socialsekreteraren och andra aktörer.   

 

Motsättningar mellan socialsekreteraren och familjen 

I samtliga intervjuer pratade informanterna om arbetet med familjen som är föremål för en 

utredning. När det har kommit in en anmälan till socialtjänsten så kontaktar de familjen för att 

träffas och Nadja berättade att inställningen hos föräldrarna kan vara lite olika:  

 

[…] och föräldrarnas uppfattning kring anmälan, ibland kanske de har en liknande uppfattning och 

kan tillstå att jo, men det är så här det är, eller så har de en helt annan uppfattning, en helt annan 

bild, och som kan krocka helt.  

 

Samtliga informanter beskrev att de ibland mötte föräldrar som hade en annan uppfattning och 

som inte ville ta emot hjälp från socialtjänsten. De berättade då att även om det kunde finnas 

en oro för barnet så kunde de inte göra något för att det inte finns tillräckliga skäl för LVU. 

Hanna berättade: ”[…] ja, men ibland kan man ju inte göra saker för att föräldrarna inte går 

med på det.” Även Nadja beskrev hur de ibland möter motsättningar hos föräldrarna som 

hindrar dem från att tillsätta insatser:   

 

Men om föräldrarna tackar nej, då kan ju vi inte göra så mycket, utan socialtjänstlagen bygger ju 

på frivillighet, och finns det inga grunder liksom för att gå vidare så kan ju vi tvingas stänga ner en 

utredning utan, alltså vi kan föreslå en insats, beskriva i utredningen vad vi ser och anser och 

föreslå en insats, men om då föräldrarna tackar nej så blir det ju ingenting. 

 

Två av informanterna pratade också om att de ibland kunde få in ansökningar från föräldrar 

som kunde handla om att de såg ett behov av hjälp för dem själva eller deras barn. Däremot så 

såg inte alltid socialsekreterarna det behovet och Emil berättade: ”Ibland kan ju föräldrar 

tycka, som ansöker om olika saker, avlastning eller diverse och de ser ett behov då och inte vi 

[…] så kan det ju vara också.” 

 I intervjuerna berättade även två av informanterna att det kunde finnas en konflikt mellan 

föräldrarna som kunde påverka arbetet med utredningen. En av informanterna beskrev hur 

föräldrarna ibland ville prata om sina problem hos henne och hon sa följande om detta: ”Och 

ibland kan det vara svårt att hålla fokus på barnet också om det är till exempel föräldrar som 
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inte kommer överens, det är vårdnadstvister, och liksom det blir väldigt mycket fokus på 

föräldrarnas konflikter.” Nadja pratade om när det finns en konflikt mellan två separerade 

föräldrar som båda är vårdnadshavare. Hon berättade om ett exempel där en ensamstående 

mamma ansökte om en kontaktfamilj under vissa helger och där pappan fortfarande var 

vårdnadshavare, men bodde på annan ort;  

 

Men då måste vi kontakta honom, och om det då är en konflikt mellan mamman och pappan, så ser 

inte han till barnens bästa utan han säger bara nej, för att mamman ska inte få den här hjälpen. 

 

Motsättningar inom den egna organisationen 

Flera av informanterna pratade om att det ibland kunde finnas motsättningar inom den egna 

organisationen. En motsättning som framkom var gentemot chefen och tre av informanterna 

beskrev hur de ibland kunde ha olika åsikter. Hanna berättade att ”Jag framför ju min åsikt 

och säger vad jag tycker, men det är ju hennes beslut och det får det vara också liksom.” 

Hanna berättade även om ett exempel med en 18 årig tjej. Hon hade haft mycket kontakt med 

socialtjänsten på grund av en svår relation till sin mamma och flyttade till slut hemifrån. 

Hanna ansåg då att den här tjejen behövde mycket stöd, men hennes chef såg inte samma 

behov och Hanna sa följande om detta: 

 

Ja, men hon har inget vårdbehov, hon behöver bara hjälp med boende enligt min chef då, eller det 

var hennes uppfattning, medan jag hade en helt annan uppfattning, att hon behöver jättemycket 

stöd. 

 

Även om informanterna ibland upplevde den här intressekonflikten så berättade de också om 

en förståelse för att deras chef eller chefer hade direktiv ovanifrån och att de hade en budget 

att följa. Men där kunde några av informanterna uppleva ytterligare motsättningar. Flera av 

informanterna beskrev hur de påverkades av politikernas beslut i sitt arbete och hur budget 

och resurser blev en del av utredningsprocessen. Maria belyste detta på följande sätt: ”Alltså 

det finns ju en budget och det är ju från politikerna från första början. Det är ju inte vår chef 

heller utan det, det avsätts ju pengar till det.” Hon berättade även att vissa insatser blir en 

kostnadsfråga och att hon ibland kan tycka att det finns bättre tillvägagångssätt, men att de 

helt enkelt kostar för mycket. Även Anders pratade om budget och resurser och han sa 

följande:   

 

Ja, det är ju liksom något vi måste förhålla oss till […] man måste tänka på kostnaderna hela tiden, 

vad kostar det? Det finns ju hela tiden med, om jag går till min chef, nu har vi hittat det här, vi 

kanske måste göra det här och det här behandlingshemmet, eller behandlingen, vad kostar det? 
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Angående politikernas intresse berättade han även följande: ” Politikerna är ju på våra chefer 

hela tiden om att vi måste spara, och budgeten, budgeten.” Hanna pratade också om hur hon 

märkte av chefens budgetansvar i arbetet och sa att ”Då kan ju hon säga att hon tycker att man 

inte ska placera just nu, till exempel.” Maria konstaterade att resurser kunde bli en konflikt 

med lagen och hon belyste det på följande sätt: ”Alltså det finns en lag och förhålla sig till, 

men det kanske inte finns tillräckligt med pengar för att kunna göra allt som står i lagen som 

vi ska göra.” I intervjun med Maria pratade hon också om hur budget och resurser kan märkas 

i arbetet med andra enheter inom socialtjänsten. Hon belyste detta genom att uttrycka 

följande:  

 

Och då tycker jag att man ska få hjälp från försörjningsstöd men, ja då har ju deras riktlinjer och 

normer och allt vad det är liksom, men då känner man att man bara blir så trött för då… det blir så 

mycket onödigt, annat, på grund av det, som handlar om pengar. 

 

Tre av informanterna berättade om hur arbetsbelastningen också kan bli för hög och att de 

kan behöva göra prioriteringar under en utredning. Emil berättade om att de under en period 

har fått mycket information om nya riktlinjer och direktiv. Under den här perioden har de 

även haft många utredningar att hantera och han uttryckte sig på följande sätt:  

 

Alltså det handlar väl om hur många utredningar man har och hur mycket man har att göra med 

både utredningar och pågående insatser, och har man för mycket så får man ju prioritera och 

kanske att det inte blir riktigt den kvaliteten man önskar ibland […]. 

 

Även Anders pratade om situationer när arbetsbördan blir för stor och sa följande: ”Har man 

för många ärenden hinner man kanske inte göra det man vill.” Han gav sedan som exempel att 

det kan handla om att inte hinna med så många möten som han kanske hade önskat under 

utredningstiden. Maria berättade att hon tycker att det är ett arbete där hon nästan alltid 

känner att man vill göra mer och hon belyste det på följande sätt: ”Jag tycker nog att det 

ganska ofta är så, att man hade önskat att det fanns mer resurser att tillgå.”   

 

Motsättningar med andra aktörer 

I intervjuerna berättade samtliga informanter om de intressekonflikter som kunde finnas 

mellan dem och andra aktörer. Flera av dem pratade om situationer där skolan kunde ha 

åsikter om vad socialtjänsten borde göra och inte göra. Maria belyste detta på följande sätt:  

 

Skolan, de har ju sitt ansvar som är faktiskt i skolan, men det är väldigt ofta skolan vill att till 

exempel vi ska tillsätta en kontaktperson för barnen i skolan men alltså, det ska ju inte vi göra för 

det är ju skolans ansvar, och de hävdar ju då att de kan inte göra det för det är väl också en 
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ekonomisk fråga för dem. Så det kan det ju vara att de tycker att vi ska göra si, vi ska göra så, sen 

kan de tycka att vi har gjort för mycket eller för lite. 

 

Även Hanna pratade om exempel där skolan kunde ha åsikter och hon berättade 

följande: ”Och sen kan skolan också ha en bild av att, ja men det är så farligt här och det 

är så mycket droger och han kommer att bli knarklangare, fast vi absolut inte ser 

någonting sådant.” Anders lyfte också fram att han ibland märker att de kan ha olika 

åsikter om vem som ska hantera ett problem, om det är socialtjänstens ansvar eller 

skolans. Han sa: ”Ibland kan skolan tycka att det här är ett socialt problem, och vi kan 

tycka att det är ett skolproblem, och ofta är det ju både och liksom, men man vill ju 

försöka hjälpas åt.”  

Några av informanterna beskrev också hur BUP kunde ha åsikter som inte delades av 

socialsekreterarna. Nadja belyste detta på följande sätt:  

 

Ja, och det kan vi höra från BUP också […] där vi har haft mest problem kanske också med att de 

tycker att vi borde göra vissa saker, ja men en kontaktfamilj vore väl jättebra, och mer eller mindre 

beställer en kontaktfamilj och så. 

 

Anders beskrev även att polisen kunde uttrycka åsikter om när socialtjänsten borde 

ingripa och berättade:  

 

De kan ju se en ungdom som stökar på byn, vad gör ni liksom, den här ungdomen måste ni ta bort 

som drar in andra i elände, som förstör för andra […] ibland kan de tycka, ja men varför gör ni inte 

LVU?   

 

Socialsekreterarens upplevelse av sitt arbete 

Socialsekreterarna beskriver att det är svårt att arbeta med barnavårdsutredningar, vilket är 

något som framkommit i samtliga intervjuer, men vissa har lyft det mer än andra. Maria säger 

att ”Jag tycker att det är det svåraste arbete man kan ha nästan.” och Hanna uttrycker det som 

att ”Det är ett svårt jobb, det är ett jättetufft jobb”. Även Nadja lyfter fram detta svåra arbete 

då hon säger följande: ”När det gäller barns utsatthet, det är ju bland det svåraste man kan 

jobba med.” Informanterna betonar olika aspekter av arbetet som de upplever är speciellt 

svåra. Ett exempel på det är intressekonflikten mellan socialsekreteraren och föräldrarna som 

nämndes under förra temat, vilket flera av informanterna upplever som svårt. Maria har 

beskrivit en sådan situation enligt följande:  

 

[…] men det är ju klart, man är ju människa. Man känner ju liksom att Gud, va hemskt för dem, 

det är ju helt fruktansvärt, och det är hemskt för ett barn. Även om ett barn har blivit utsatt för 

saker i en familj, och våld, så är det fortfarande deras föräldrar och så, och det är otroligt svårt. 
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Hanna har uttryckt det som att ”Ibland är man ju ganska hjälplös” och även Nadja har 

beskrivit en sådan situation som ”jättefrustrerande”. Ytterligare en aspekt av arbetet som flera 

informanter upplevt som svårt är då de ofta får ta andras frustration och ångest. Maria sa att 

”[…] alltså vi får ta väldigt mycket ångest från andra personer” och Nadja uttryckte att ”Man 

får så mycket frustration från andra håll.”  

 Trots alla svårigheter som presenterats har det också framkommit många positiva sidor av 

arbetet som informanterna upplever fungerar bra. Hanna beskrev exempelvis följande: ”Det 

kan jag ju uppleva att jag inte kan tillgodose allas intressen, men jag tycker inte oftast att det 

är så himla problematiskt, alltså mitt fokus är ju ändå familjens intresse och barnets intresse.” 

Samma informant sa också ”Alltså när jag väl fattar beslut brukar jag känna mig ganska lugn” 

och Anders lyfte fram följande: ”Jag tycker vi i ungdomsgruppen, ja vi hinner göra vårt jobb 

liksom.” Det har också framkommit från några informanter att de, även vid svåra situationer, 

upplever arbetet med barnavårdsutredningar som meningsfullt. Maria berättade följande: ”Det 

är väldigt mycket ångest och tragik i det hela, men samtidigt så är det ju när man väl får se de 

som det går bra för, man får höra en bra historia och man känner att man har fått hjälpa 

någon”, och samma informant sa även att  

 

Om ett barn är utsatt för misshandel till exempel, det är ju jättehemskt, och då kan man ju 

verkligen göra en skillnad […] det är obehagligt men ändå behagligt eller vad man säger.      

 

Samarbete 

Ett återkommande tema hos samtliga informanter är samarbete, dels med kolleger, chefer och 

handledare inom den egna organisationen men också med övriga samhällsaktörer. Flera 

informanter har uttryckt att det ibland kan finnas en okunskap och brist på förståelse från 

olika aktörers sida gentemot socialtjänstens arbete, och även i motsatt förhållande, vilket vissa 

informanter också menat kan förbättras genom ett bra samarbete. Emil har uttryckt det som att 

”Det är ett gemensamt samhällsansvar” och ”[…] vi klarar det inte själva.”   

I samband med att flera informanter på olika sätt uttryckt svårigheter i deras arbete 

betonas vid återkommande tillfällen vikten av att samarbeta med sina kolleger, chefer 

och övriga på arbetsplatsen och inom organisationen. Nadja betonade vikten av att 

kunna ”bolla” tankar med kolleger och Maria lyfte fram vikten av att ha en känsla av 

sammanhang. Hon beskrev följande:  
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Vi diskuterar ju det vi ska komma fram till och vi pratar väldigt mycket om att det är väldigt 

viktigt att alla känner sig delaktiga i det man gör, att man känner att man har en känsla av 

sammanhang i det man gör.  

 

Flera informanter har speciellt betonat att det är mycket viktigt att man inte står 

ensam i ärenden och beslut och Nadja lyfte här exempelvis fram sin arbetsledare som 

en viktig aktör. Då svårigheter i arbetet med barn som far illa tagits upp av samtliga 

informanter har vissa också betonat vikten av att få handledning och att prata av sig 

med någon om svåra saker som kommit fram i olika ärenden. En informant beskrev det 

som väldigt viktigt att få bra handledning just då man står i svåra ärenden som handlar 

om barns utsatthet. En annan informant uttryckte följande: ”[…] och då är handledning 

ett sådant jätteviktigt och bra tillfälle för att […] mäkta med och orka med sin 

situation.” Utöver denna professionella handledning som man får genom sin 

organisation uttryckte också Hanna att hon kan känna ett behov av att prata av sig även 

då hon kommit hem. Hon uttryckte det enligt följande: ”[…] och jag har också ofta ett 

behov av att prata om vad som har hänt under dagen när jag kommer hem.” 

I intervjuerna har det framkommit flera olika samhällsaktörer som informanterna 

samarbetar med, och med samhällsaktörer syftar vi här på olika professioner eller personer 

utanför den egna organisationen som kan vara betydelsefulla i en utredning. Olika informanter 

lyfte fram olika aktörer som särskilt viktiga att ha ett väl fungerande samarbete med, men 

samtliga informanter har ändå betonat att ett väl fungerande samarbete är en god hjälp i 

utredningsarbetet. Nadja uttryckte vikten av att ha en dialog och ett samarbete, samt respekt 

för varandras gränser. Samma informant beskrev också följande:  

 

Nu tycker jag ändå att vi har ett gott samarbete med de flesta liksom, ja med rektorerna och så som 

jobbar här har ju också jobbat länge och vet ju hur vi jobbar och sådär.  

 

Föräldrarna har ofta lyfts fram som en självklar och extra viktig aktör och därför har också 

vissa informanter beskrivit samarbetet med dem som extra betydelsefullt. Emil berättade om 

en svår utredning som han varit handläggare i och beskrev hur viktigt det var med ett 

samarbete med mamman. Han uttryckte sig enligt följande: ”Vi vill ändå liksom inte gå emot 

henne, utan försöker istället gå med henne.”   

 Som vi nämnt tidigare har flera informanter berättat att de upplever att det finns en 

okunskap och oförståelse från andra aktörers sida gentemot socialtjänstens arbete. I samband 

med detta har det också i flera intervjuer betonats att just samarbete och att lära känna 
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varandra är viktigt. Hanna berättade om ett samarbete som hon inte tycker fungerar bra, och 

hon uttryckte det såhär:  

 

De får väl så småningom en förståelse för hur vi jobbar och vad vi kan göra, och vilka 

förväntningar de kan ha på oss, men just nu så har det varit skolan som det inte har fungerat 

speciellt bra med liksom. 

 

Anders beskrev också sitt samarbete med skolan men till skillnad från Hanna så upplevde han 

att det fungerar bra. Han berättade följande:  

 

Vi ska träffa skolan en gång i månaden och liksom, ja dels för att man ska lära känna varandra, 

men sedan också diskutera sådana här saker vad vi kan göra och vad skolan kan göra […] för 

ibland kan skolan tycka att vi, ja vi bara gör anmälningar och vi får inte veta någonting […] 

socialtjänsten gör ingenting, men det brukar man kunna lösa. 

 

Samma informant beskrev också samarbetet med polisen som oerhört viktigt och 

uttryckte här att ”När man träffas och vi förklarar hur vi jobbar, ja men då brukar man 

förstå varandra.” 

 

Ansvarsområde och uppgifter 

I det här temat kommer vi att presentera två underrubriker. Det handlar dels om 

informanternas beskrivning av sin huvudsakliga uppgift, att företräda barnets intresse och dels 

deras beskrivning av att se till sitt och andras ansvar.  

    

Att företräda barnets intresse 

I flera av intervjuerna berättade informanterna om deras intresse och uppgift i en 

utredningsprocess. Flera av dem beskrev att arbetet med barnavårdsutredningar innebar en 

möjlighet att hjälpa människor och att kunna bidra till en förändring. Maria förklarade detta 

på följande sätt: ”Alltså, till och börja med, när man blir socionom, så är, om jag utgår från 

mig själv, så är ju ens intressen att hjälpa människor […] att man vill göra en förändring.” 

Dessutom beskrev flera av informanterna att det är barnets intresse som de företräder och som 

är deras ansvar i en utredningsprocess. Emil sa följande: ”Men det intresse som jag tänker att 

vi som socialsekreterare företräder, eller utreder, det är ju barnets intresse.” Även Maria 

berättade om hennes fokusering på barnet i en utredning och belyste det på följande sätt: ”Det 

är ju det jag vill, att det ska bli bra för barnet.”  
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Att se till sitt och andras ansvar 

Flera av informanterna har beskrivit hur de ser till vad som är deras ansvar i en 

utredningsprocess och vad som är andra aktörers ansvar. Detta menade de kunde visa sig i 

relationen mellan dem som socialsekreterare och föräldrarna. Emil sa följande om detta: ”Vi 

har det yttersta samhällsansvaret, men föräldrarna har det yttersta, liksom föräldraansvaret.” 

Emil beskrev även en situation där han inte hade sett att det fanns tillräckliga behov för den 

insats som några föräldrar ansökte om till sitt barn. Han beviljade därför inte ansökan, vilket 

gjorde föräldrarna besvikna. Kring detta sa Emil följande: ”Visst, behovet finns, det är inte 

det, men det är inte, socialtjänstens uppgift är inte att ge avlastning till den typen av behov.” 

Även Maria berättade att det kan uppstå situationer där socialtjänsten ingriper och som blir så 

svåra för föräldrarna att de kan behöva få hjälp av psykiatrin. Kring detta sa hon att ”I ett 

sådant läge, man tänker inte så ofta på det utan det, de får någonstans fixa det på egen hand. 

Det är inte vårt uppdrag.”  

 Några av informanterna har också pratat om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och 

skolan. De pratade om att se till vilka problem som skolan får hantera och vilka problem det 

är som socialsekreterarna ska arbeta med. Anders belyste detta på följande sätt:  

 

[…] men när vi får in en anmälan från skolan så måste ju, då är ju rektorn ansvarig för att göra en 

åtgärdsplan för skoldelen, och sen om det är någonting hemma så får vi jobba med det.  

 

Även Hanna betonade vikten av att se till vad som är skolans ansvar, och kring det sa hon 

följande: ”Det där är ett skolproblem, ni får lösa det liksom.”  

 I intervjuerna beskrev också informanterna hur de ibland inte kan genomföra insatser på 

grund av att föräldrarna inte vill ta emot hjälp, men även på grund av att behoven inte var 

tillräckligt stora. Då kunde de, vid det tillfället, inte göra något utan belyste vikten av att den 

som anmäler gör en ny anmälan. Nadja beskrev en sådan situation där föräldrarna inte ville ta 

emot någon hjälp och där de inte kunde berätta om det för skolan, för de hade inte fått 

föräldrarnas godkännande. Kring detta sa hon följande: ”Visst, man kan säga att utredningen 

ändå är avslutad och hänvisa till att fortsätter problemen eller blir större så anmäl igen.” Även 

Hanna beskrev hur de ibland inte kan göra något: ”[…] och så får man vänta på att det händer 

något värre så att man kan gå in med tvång kanske.”  

 Flera av informanterna pratade om övriga beslutsfattare i en utredningsprocess och om 

deras ansvar. Maria berättade att de inom hennes enhet hade motiverat till många LVU under 

en period och kring detta sa hon: ”Och det går ju igenom i förvaltningsrätten, så det är ju inte 

att man handlägger det fel så.” Maria berättade även om hur hennes chef får direktiv från 
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politikerna och uttryckte sig på följande sätt: ”Alltså det finns ju en budget och det är ju från 

politikerna från första början. Det är ju inte vår chef heller.” I intervjun med Nadja berättade 

hon att hon inte tyckte att de behövde ta ansvar för budget i en utredning utan hon sa följande: 

”[…] utan det är vår avdelningschef som har det ansvaret och då får ju hon, ja, det är ju 

hennes ansvar i sådana fall att bromsa.”   

 I samtliga intervjuer pratade informanterna om sina uppgifter under en utredningsprocess. 

Hanna beskrev att hon fokuserar på att en utredning ska bli så bra som möjligt för barnet och 

familjen, och hon sa följande: ”Så länge jag får ihop det, så kan ju de på BUP vara sura, jag 

jobbar ju inte för att tillgodose deras intressen.” Maria ser också till vilka möjligheter hon har 

i sitt arbete och det beskrev hon på följande sätt:  

 

[…] men om det är planerat och man vet vad man ska göra och varför man gör det, man är 

övertygad om att det kommer bli bra, eller att det är det bästa av två onda ting, då har man ändå en 

bra känsla. 

 

I intervjun med Emil berättade han också om att han i början av sin tjänst tyckte det var 

svårare att hantera arbetet, men att det har blivit lättare, han sa följande:  

 

Man kände att det låg ganska mycket ansvar på ens axlar kanske, och det är klart att det gör det 

fortfarande också, men samtidigt kan man inte göra mer än vad man kan göra utifrån vårt uppdrag. 

 

Även andra informanter berättade om betydelsen av erfarenhet och hur rollen har blivit 

tydligare ju längre de har arbetat.   
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Analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vår analys utifrån de teman som vi urskiljde i vårt 

resultat. Vi kommer att analysera materialet både utifrån teori och tidigare forskning. Som vi 

beskrev i det inledande kapitlet har vi valt detta tillvägagångssätt då det, inom vårt 

ämnesområde, är svårt att särskilja dessa.  

 

Intressen 

I vår studie har vi fått en förståelse för det komplexa sammanhang som socialsekreterare 

befinner sig i. Samtliga av våra informanter berättade om de olika intressen som kan finnas 

och som de har att förhålla sig till i arbetet med barnavårdsutredningar. Det intresse som 

framförallt betonades av några av informanterna är barnets behov och att tillgodose detta. 

Dessutom belyste några av dem hur viktigt det är med kontakten till föräldrarna i utredningen. 

Den här beskrivningen av att ta hänsyn till klienter samtidigt som arbetet ska leda fram till ett 

beslut utifrån en lagstiftning är något som vi kan se stämmer överens med Lipskys begrepp 

om gräsrotsbyråkraten (Lipsky, 1980, refererad i Johansson, 2007). Detta gör att vi kan se 

socialsekreteraren i rollen som en gräsrotsbyråkrat, en roll som utgörs av beslutsbefogenheter 

och direkta möten med klienter.   

 I samtalen om de olika intressen som kan finnas var det flera av informanterna som även 

pratade om den egna organisationen. De menade att det i deras arbete med en 

barnavårdsutredning fanns olika intressen; chefen, budget, andra enheter inom socialtjänsten, 

ledningen, politiker och öppenvård. Återigen visar detta hur socialsekreteraren passar in i 

beskrivningen av gräsrotsbyråkrater som Östberg (2010) skriver om och det kan ge oss en 

förståelse för det sammanhang som informanterna befinner sig i. Gräsrotsbyråkrater arbetar 

inom en förvaltning vilket innebär att det finns lagar, regler och riktlinjer att förhålla sig till, 

samtidigt behöver de ett utrymme för att kunna göra egna bedömningar och avväganden i en 

specifik situation. Gräsrotsbyråkrater har därför en position av eget handlingsutrymme och 

självständighet i relation till organisationen, samtidigt som de också styrs av organisationens 

bestämmelser och riktlinjer.   

 

Motsättningar mellan intressen 

I det förra stycket kunde vi med hjälp av begreppet gräsrotsbyråkrat få en förståelse för det 

sammanhang som socialsekreteraren befinner sig i och hur de där har olika intressen att 

förhålla sig till. Informanterna har också beskrivit att det kan förekomma motsättningar 
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mellan dessa intressen och även detta kan vi få en förståelse för utifrån resonemanget om 

gräsrotsbyråkrater. Östberg (2010) menar att gräsrotsbyråkrater ständigt befinner sig i konflikt 

mellan att tillämpa de regler som man har att arbeta utifrån och att samtidigt se till den unika 

situationen och den enskilda klienten. Den unika situationen som hon beskriver tolkar vi som 

att det kan handla om den specifika utredningen och i den ingår det även att ta hänsyn till 

berörda aktörer, exempelvis skola och BUP. Därför menar vi att denna beskrivning skapar 

förståelse för de konflikter som våra informanter har beskrivit. Det handlar om motsättningar 

gentemot regler inom organisationen, motsättningar i den unika situationen i form av den 

specifika utredningen och de motsättningar som kan uppstå i arbetet med klienten. För att få 

en fördjupad förståelse av dessa motsättningar kommer vi nedan att gå in närmare på var och 

en av dem.     

 Den konflikt som Östberg (a.a.) beskriver att gräsrotsbyråkraten har gentemot klienten 

kunde vi se framkom i informanternas berättelser om motsättningarna i förhållande till 

föräldrarna. Det var den vanligaste motsättningen som bland annat kunde handla om att 

föräldrarna inte ville ta emot hjälp från socialtjänsten. En av informanterna uttryckte det på 

följande sätt: ”Ja, men ibland kan man ju inte göra saker för att föräldrarna inte går med på 

det.” I likhet med resonemanget om gräsrotsbyråkraten kan vi se att det kan finnas konflikter 

till föräldrarna som handlar om vad föräldrarna vill och vad socialsekreterarna anser behövs. 

 Informanterna berättade även om hur föräldrarna kunde ha åsikter om vad deras barn 

behövde, men ibland var det åsikter som inte delades av socialsekreterarna. Dessutom kunde 

det finnas en konflikt mellan föräldrarna som kunde påverka arbetet med att tillgodose 

barnens behov. Dessa beskrivningar är något som vi kan se stämmer överens med de resultat 

som Meagher och Tham (2009) visar i sin studie. De beskriver hur det kan finnas konflikter 

som handlar om vad som är barnens behov kontra vad som är föräldrarnas behov. Utifrån 

informanternas beskrivning i relation till det som den här studien visar kan vi se att detta är en 

motsättning som socialsekreterare ofta ställs inför och som de behöver hantera i sitt arbete.   

 Tidigare har vi skrivit om hur det fanns intressen inom organisationen som 

socialsekreterarna befinner sig i och att dessa intressen ibland kan gå emot socialsekreterarnas 

bedömningar och åsikter. Flera av informanterna beskrev hur det kan finnas motsättningar 

mellan dem och deras chef. En av informanterna gav ett exempel med en 18-årig tjej och vi 

använder detta för att tydliggöra denna problematik. Informanten hade en uppfattning om att 

den här tjejen var i stort vårdbehov. Däremot var det en uppfattning som inte delades av 

hennes chef, utan hon såg endast att tjejen var i behov av hjälp med boende. Det här exemplet, 

samt konflikten mellan socialsekreterare och överordnad, kan vi förstå med hjälp av 
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resonemanget om gräsrotsbyråkratens avvägning mellan service och kontroll (Östberg, 2010). 

Hon beskriver att ju närmare service man kommer, desto närmare klientens intressen kommer 

man och ju närmare kontroll man kommer, desto närmare organisationens intressen kommer 

man. Utifrån informantens berättelse kan vi se att hon fokuserade på service och närhet till 

klienten genom att vilja tillgodose flickans behov, men här fanns en mottsättning mellan 

hennes och chefens uppfattning. Genom den kontroll som hennes chef utövar i form av 

ansvarig över enheten fick informanten anpassa sig efter andra bestämmelser och därför kom 

hon i det här exemplet närmare organisationens intressen istället för klientens intresse.  

 I vår empiri kan vi se hur informanterna beskriver att de har en förståelse för de direktiv 

som deras chef har att följa från sina chefer och politiker. De berättade hur det bland annat 

märktes genom budget och nya riktlinjer för arbetet. Det här kan vi även se i Östbergs 

resonemang då hon redogör för hur gräsrotsbyråkraten begränsas av kommunen och 

organisationens ramar samtidigt som det finns ett stort handlingsutrymme i det egna arbetet 

(a.a.). Det ger oss en förståelse för den svåra position socialsekreteraren befinner sig i genom 

att utföra ett arbete som innebär ett stort ansvar med självständiga beslut samtidigt som denna 

självständighet kan begränsas genom andras intressen och direktiv. Detta visar sig också i 

tidigare forskning. Meagher och Tham (2009) visar i sin studie att socialsekreterare har både 

riksdagspolitikers och kommunpolitikers intresse och delaktighet att ta hänsyn till i den 

sociala barnavården. Dessutom belyser Östberg (2010) detta genom att beskriva det 

motsättningsfulla uppdrag som arbetet med barnavårdsutredningar handlar om. Hon beskriver 

hur socialsekreterare ska kunna ingripa till ett barns skydd, vara stödjande till föräldrar, följa 

en lagstiftning och samtidigt hantera andra aktörers förväntningar. Hon beskriver därmed de 

aktörer som även våra informanter berättade om; den egna organisationen, politiker och 

samarbetspartners. De samarbetspartners, vilka vi har valt att kalla för aktörer, och som våra 

informanter beskrev att det kunde uppstå motsättningar gentemot, var framförallt skola, 

förskola, BUP, BVC, polisen och öppenvård.  

 Skolan var den aktör som informanterna berättade mest om och där de ibland kunde 

uppleva att det fanns motsättningar. En av informanterna beskrev det på följande sätt: ”Ibland 

kan skolan tycka att det här är ett socialt problem, men, och vi kan tycka att det är ett 

skolproblem, och ofta är det ju både och liksom, men man vill ju försöka hjälpas åt”. Det här 

citatet visar på hur skolan är en aktör där det både kan uppstå en konflikt om vem som ska ta 

vilket ansvar för ett barn, men där det också finns grund för samverkan kring ett barn. Detta 

kan vi förstå med hjälp av begreppen domänkonflikt och domänkonsensus (Grape, 2006). Vi 

kommer nu att fokusera på domänkonflikt för att få en förståelse för just konflikten med andra 
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aktörer och senare kommer vi att förklara mer om domänkonsensus. Grape (a.a.) beskriver 

hur varje enskild myndighet drivs av sin egen logik beroende på arbetsdelning och de 

arbetsuppgifter som man har. Om då två olika verksamhetsdomäner, som exempelvis 

socialtjänsten och skolan, utgår från olika arbetsuppgifter kan detta skapa konflikter. Han 

beskriver att de kan ha olika sätt att organisera arbetet på och olika definitioner på vad som är 

klienter. Detta har vi kunnat se i vår empiri och det framgår även i exemplet ovan. Skolan har 

åsikter om vad som är socialtjänstens ansvar och socialtjänsten har åsikter om vad som är 

skolans ansvar. Grape (a.a.) menar att om de olika verksamhetsdomänerna inte kan hitta ett 

samverkansarbete som tydliggör gränserna mellan dem så kan det uppstå motsättningar och 

svårigheter i samarbetet. 

 Sammanfattningsvis har vårt syfte med de här avsnitten om intressen, och motsättningar 

mellan olika intressen, varit att skapa förståelse för socialsekreterarens sammanhang utifrån 

Östbergs beskrivning av gräsrotsbyråkraten (Östberg, 2010). Vi har också, genom tidigare 

forskning och teorier, kunnat få förståelse för det motsättningsfulla uppdrag som 

socialsekreterares arbete med barnavårdsutredningar innebär. Detta visar sig bland annat 

genom deras uppgift att se till barnets behov, samt att förhålla sig till andras åsikter, riktlinjer 

och beslut.    

 

Socialsekreterarens upplevelse av sitt arbete 

Att arbeta som socialsekreterare med utsatta barn är mycket svårt. Det är något som 

framkommit i flera intervjuer där en informant bland annat uttryckt att det är bland det 

svåraste som finns, just att arbeta med barns utsatthet. Detta har också framkommit i en studie 

som Meagher och Tham (2009) skriver om där 88 procent av de socialsekreterare som arbetar 

med barnavårdsutredningar upplevt att deras arbete varit psykiskt krävande. Även flera 

brittiska studier har visat att socialsekreterare inom detta område upplever mer psykisk stress 

än andra områden inom socialt arbete.  

En intressekonflikt som flera informanter har upplevt som extra svår är den mellan 

socialsekreteraren och föräldern och en av informanterna beskrev hur fruktansvärt det måste 

vara för föräldern då utredningen lett till ett tvångsomhändertagande. Denna beskrivning visar 

på den dubbla roll som socialsekreteraren har, och här blir också rollen som gräsrotsbyråkrat 

tydlig. De står i händelsernas centrum där de har en beslutsbefogenhet samtidigt som de har 

direkta möten med enskilda klienter, de ska verka både inkännande och styrande, vilket vi 

också kan förstå genom Zoskys resonemang (Zosky, 2010). Hon skriver om att det finns en 

rollkonflikt som socialsekreteraren ställs inför och talar då om ”agent of help” och ”agent of 
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control”. Detta menar hon leder till en kluven roll då socialsekreteraren ska bygga förtroende 

med familjer.    

 En informant har också specifikt uttryckt att hon upplever en meningsfullhet i arbetet med 

barnavårdsutredningar. Hon beskriver att även då arbetet är väldigt tufft kan hon ändå uppleva 

att hon får hjälpa någon. Hon betonar upplevelsen av att få göra en skillnad och uttrycker att 

”Det är obehagligt men ändå behagligt”. Vi ser här likheter med KASAM och begreppet 

meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att en känsla av meningsfullhet kan underlätta den 

svåra situation som man befinner sig i, att man inte ser situationen som en börda utan att den 

istället är värd energi, engagemang och hängivelse. Odbratt (2005), Zosky (2010) och 

Oxenstierna (1997) lyfter också i deras respektive studier fram att det finns två sidor av 

arbetet; det är svårt men samtidigt meningsfullt.  

 

Strategier      

I vårt resultat kan vi se att det framkommit olika sätt att hantera svårigheter i arbetet med 

barnavårdsutredningar, och vi har valt att benämna dessa olika sätt som strategier. Två 

strategier som återkommit i flera intervjuer är dels samarbete och dels att se till 

ansvarsområden och uppgifter.  

 

Samarbete 

För att kunna hantera alla olika intressen i utredningsprocessen har vikten av ett fungerande 

samarbete med andra lyfts fram hos samtliga informanter. Detta kan vi också se i Zoskys 

studie där hon lyfter fram vikten av en stark tillit till sina medarbetare (Zosky, 2010). Flera 

informanter har exempelvis betonat samarbetet inom sin organisation med kolleger och 

chefer. En av informanterna uttryckte att ”Vi diskuterar ju det vi ska komma fram till och vi 

pratar väldigt mycket om att det är väldigt viktigt att alla känner sig delaktiga i det man gör, 

att man känner att man har en känsla av sammanhang i det man gör.” Detta kan vi relatera till 

begreppet KASAM, vilket betonar vikten av att ha en känsla av sammanhang i det man gör 

(Antonovsky, 2005). Informanterna har haft olika erfarenhet av samarbetet med aktörer 

utanför den egna organisationen men samtliga har betonat att ett väl fungerande samarbete 

med dessa är en stor hjälp i utredningsarbetet. Även detta kan förstås utifrån Antonovsky 

(a.a.) som menar att en känsla av meningsfullhet kan uppstå genom att det skapas 

samverkande relationer till andra aktörer. Han betonar även att det kan skapas meningsfullhet 

utan att individen själv har kontroll då denne känner sig som en del i ett kollektiv. Här tolkar 
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vi att den känsla av meningsfullhet som kan skapas vid ett väl fungerande samarbete kan 

verka stärkande i socialsekreterares arbete. 

 I de fall som informanterna har beskrivit icke-fungerande samarbeten har en anledning till 

detta som framkommit varit att det finns en okunskap och oförståelse gentemot 

socialtjänstens arbete. En av informanterna berättade att de träffar skolan en gång i månaden, 

dels för att lära känna varandra men också för att diskutera vad skolan kan göra och vad 

socialtjänsten kan göra. Han berättade också att skolan kan ha uppfattningen att 

socialtjänsten inte gör någonting men att det brukar gå att lösa. En annan informant berättade 

att ”… de får väl så småningom en förståelse för hur vi jobbar och vad vi kan göra, och vilka 

förväntningar de kan ha på oss.” Hur samarbetet med olika aktörer kan utvecklas på olika 

sätt, och vad detta kan bero på, kan vi få en förståelse för genom att relatera till 

nyinstitutionell organisationsteori och begreppen domänkonflikt och domänkonsensus. Grape 

(2006) menar att integrationsarbetet mellan organisationer underlättar om det finns en 

samsyn om vilka mål man arbetar mot och hur man ska göra det. Beroende på vilken 

arbetsdelning och vilka arbetsuppgifter som man har utgår varje myndighet ifrån sin egen 

logik och Grape (a.a.) menar att konflikter kan uppstå just då organisationer utgår ifrån skilda 

logiker. Då informanterna i vår studie betonar vikten av en förståelse och kunskap gentemot 

varandras arbeten ser vi en tydlig koppling till Grapes betoning på att de olika 

organisationerna är överens om vilken kunskap det är som ska tillämpas vid specifika 

tillfällen i samverkansprocessen. Då vi återigen ser socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat 

mitt i händelsernas centrum kan vi förstå vikten av ett välfungerande samarbete mellan 

socialsekreteraren och de människor och organisationer som finns runt omkring. Om 

samarbetet mellan socialsekreteraren och andra aktörer, både inom den egna organisationen 

men också utanför, är präglad av en hög grad av domänkonsensus ser vi alltså att detta kan 

leda till en känsla av meningsfullhet, vilket underlättar socialsekreterarens arbete. 

 

Ansvarsområde och uppgifter 

Den andra strategin som vi har kunnat se att informanterna beskrivit för att hantera deras 

komplexa arbete är att göra en tydlig uppdelning mellan vad som är deras ansvar och uppgift 

och vad som ligger hos andra. Då det gäller deras egen uppgift i utredningsprocessen har flera 

informanter betonat just barnets intresse. En informant uttryckte följande: ”Men det intresse 

som vi, som jag tänker att vi som socialsekreterare företräder, eller utreder, det är ju barnets 

intresse.” Vad som socialsekreteraren väljer att fokusera på är något som också Östberg 

(2010) lyfter fram då hon talar om avvägningen mellan service och kontroll. Hon menar att 
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man som gräsrotsbyråkrat kan välja att antingen, likt informanten ovan, rikta in sig mer mot 

service, och fokuserar då främst på klientens intressen. Man kan dock också rikta in sig mer 

mot kontroll, och fokuserar då mer på organisationens intresse. Gräsrotsbyråkraten har enligt 

Östberg (a.a.) vissa resurser för att kunna hantera organisationens krav på ett byråkratiskt 

beteende, alltså i hur hög grad som socialsekreteraren låter det organisatoriska styra relationen 

till klienten. Dessa resurser menar hon hänger samman med vilken karaktär som 

socialsekreterarens uppgifter har. Den karaktär som vi kan se framträder i informanternas 

uppgifter är att främst se till barnets bästa. Genom detta gör vi tolkningen att denna uppgift 

kan fungera som en resurs för informanten att hantera organisationens krav på ett byråkratiskt 

beteende. Vi kan, gällande informanternas beskrivning, även relatera till Oxenstiernas 

resonemang kring socialsekreterarens förhållningssätt till målsättning inom arbetet 

(Oxenstierna, 1997). Han lyfte då fram att socialsekreterare oftast fokuserar mer på vad som 

ska göras än i vilken utsträckning ett mål ska uppnås. I och med det som Östberg (2010) och 

Oxenstierna (1997) beskriver kan vi få en förståelse för den inriktning som informanterna 

beskrivit att de har på barnets intresse.  

 I flera av informanternas svar har vi kunnat se en betoning på en tydlig ansvarsuppdelning, 

vad som är socialsekreterarens, socialtjänstens, ansvar och uppgift och vad som är andras 

ansvar. Två informanter har betonat vikten av att vara tydlig med vad som är skolans ansvar 

och vad som är socialtjänstens ansvar. Då det gällde samarbetet med BUP uttryckte en 

informant att ”Jag jobbar ju inte för att tillgodose deras intressen” och en annan lyfte fram 

ansvarsfördelningen inom organisationen. Hon uttryckte följande: ”Alltså det finns ju en 

budget och det är ju från politikerna från första början. Det är ju inte vår chef heller.” Vikten 

av en tydlig ansvarsfördelning är något som vi kan få förståelse för genom Östbergs 

resonemang (2010). Hon menar att en strikt tillämpning av regler ur gräsrotsbyråkratens 

perspektiv inte bara behöver betraktas som begränsande utan också kan bli ett skydd i arbetet. 

Gräsrotsbyråkraten kan när det exempelvis ska lämnas svåra besked till klienten ta skydd 

bakom reglerna och därmed inte ställas inför moraliska ifrågasättanden. Oxenstierna (1997) 

menar också att målsättningen som socialsekreteraren har i arbetet med att hjälpa en utsatt 

familj är betydelsefullt för hur man hanterar påfrestningar i arbetet. När det gäller 

målsättningen beskriver han också, som ovan nämnts, att socialsekreterare ofta inte fokuserar 

på när eller i vilken utsträckning ett mål ska uppnås, utan att de istället betonar vikten av vad 

man gör eller vad som ska göras, vilket också kan relateras till det som informanterna i vår 

studie lyft fram. Informanternas betoning på sin roll och sina uppgifter kan vi även koppla till 

Antonovskys resonemang kring begreppen hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky, 2005). 
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Han menar att ett komplext arbete kan bli hanterbart och begripligt genom att den egna rollen, 

andras roller och hur dessa står i relation till varandra är tydliga.  

 I informanternas berättelser har vi också kunnat se hur den egna positionens ramar kan bli 

ett sätt att hantera de organisatoriska påtryckningarna. Vi vill här återknyta till begreppet 

verksamhetsdomän där vikten av att ha tydliga gränser mellan olika verksamhetsdomäner 

lyfts fram. Grape (2006) menar att det är viktigt att de som har en formell makt att besluta 

över samverkan tillsammans kan se vilken typ av kunskap som behövs och ska användas i 

vilken situation. Här handlar det som sagt främst om samverkansprocessen med olika aktörer 

utanför den egna organisationen, men han menar även att detta är viktigt i klientarbetet. Han 

uttrycker sig på följande sätt: ”Kanske blir domänanspråk extra tydliga just i det gemensamma 

klientarbetet där olika kompetenser utifrån sina skilda kunskapsområden skall förenas i en 

samsyn och gemensam medvetenhet om vilka problem det egentligen är man skall arbeta 

med.” (a.a., s.61). Sammantaget kan vi alltså se att informanterna använder sin position, sin 

roll, för att hantera två olika typer av komplexa situationer i utredningsarbetet; dels då de 

psykiska påfrestningarna blir för svåra och dels då de organisatoriska påtryckningarna blir för 

stora. 
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Slutdiskussion 

Slutsatser 

Vi kommer här att sammanfatta det som vi har kommit fram till genom vår studie och vilka 

svar som vi har fått på våra frågeställningar.  

 Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om hur socialsekreterare upplever sitt 

arbete med barnavårdsutredningar och hur de beskriver hanteringen av olika intressen i 

utredningsprocessen. 

Utifrån det har vi utgått från följande frågeställningar: 

1. Vilka olika intressen kan finnas inför beslutsfattandet i en barnavårdsutredning? 

2. Vilka strategier förekommer för att hantera olika intressen i en barnavårdsutredning? 

3. Hur upplever socialsekreteraren sin arbetssituation med att hantera dessa intressen? 

Det som vi har kunnat se är att det finns tydliga intressen från klienten, det vill säga barnet 

och föräldrarna. Samtidigt finns det riktlinjer och regler inom den egna organisationen att 

förhålla sig till, och dessutom handlar arbetet om att lyssna till, och bemöta, andra aktörers 

synpunkter. Andra aktörer som bland annat har framkommit är skola, förskola, BUP, BVC, 

psykiatri och vården.   

 I den andra frågeställningen gällande strategier har vi utifrån vad informanterna beskrivit 

kunnat urskilja framförallt två strategier för att hantera olika intressen i arbetet med 

barnavårdsutredningar. Den första strategin som vi har kunnat se är vikten av ett väl 

fungerande samarbete. Det handlar om ett samarbete med klienten, den egna organisationen 

och med andra berörda samhällsaktörer. Den andra strategin som har framträtt är att se till vad 

som är sin egen roll och ansvar, samt vad som är andras ansvar.  

 Informanternas berättelser utifrån den tredje frågeställningen har handlat om att arbetet är 

svårt. Det handlar dels om att det finns många intressen att ta hänsyn till, men också om den 

psykiska påfrestningen i att hantera barnets intresse då det kan befinna sig i en mycket utsatt 

situation. I relation till den här beskrivningen framträder även en beskrivning av att arbetet är 

meningsfullt. De har betonat betydelsen av att kunna hjälpa och bidra till en förändring. 
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Diskussion 

I inledningen skrev vi om inslaget från nyhetsmorgon som visar fosterförälderns och 

politikerns synpunkter kring socialsekreterarens arbete, men det som inslaget däremot inte 

visar är socialsekreterarens berättelse. Det är med detta som bakgrund som vi började fundera 

kring hur socialsekreterarna själva upplever sin arbetssituation. Det är också utifrån detta som 

vi nu vill föra en diskussion med utgångspunkt i vårt resultat.  

 Då vi gick ut för att samla in empiri hade vi med oss en förförståelse om att arbetet med 

barnavårdsutredningar var ett otroligt svårt arbete som näst intill var omöjligt att utföra. Detta 

har vi också presenterat i metodkapitlet. Vi har dock fått vår uppfattning reviderad då det 

gång på gång i intervjuerna framkommit att informanterna inte tyckt att själva 

arbetsutförandet är så problematiskt. Detta har fått oss att fundera kring hur det kan komma 

sig och vad det i sin tur kan leda till.  

 En av de svårigheter som vi har kunnat se i informanternas berättelser är de motsättningar 

som kan finnas i samverkan med andra aktörer. Det kan både handla om aktörer inom 

organisationen men också med övriga samhällsaktörer, vilka även de kan inkluderas i 

begreppet gräsrotsbyråkrater. Vi kan se att en strategi som återkommit i informanternas svar 

för att kunna hantera denna komplexa situation har varit att för sig själva tydliggöra den egna 

rollen och det egna ansvarsområdet, vilket alltså är att företräda barnets bästa. Detta har fått 

oss att vidare fundera kring vilka konsekvenser denna strategi kan få. Självklart har 

socialsekreterare, som alla andra yrkesgrupper, uppgifter att följa, regler att förhålla sig till 

och ramar att röra sig inom. Men finns det en risk att denna roll bli för begränsad och att man 

allt för mycket håller sig inom sina ramar? För att kunna och orka hantera alla intressen, samt 

de psykiska påfrestningarna som arbetet med utsatta barn innebär, gömmer man sig bakom 

den struktur som man är en del av. Vi kan se tendenser till att det blir ett sätt att distansera sig 

från den svåra roll som det faktiskt innebär att vara socialsekreterare. Det blir för svårt att 

ifrågasätta sin roll och den organisation som man är en del av. Utifrån det resonemanget 

ställer vi också frågan; Kan detta vara en anledning till att socialsekreterare så sällan syns i 

samhällsdebatten? Rollen som socialsekreterare och som representant för socialtjänsten som 

myndighet, är för komplex för att kunna försvara och stå upp för endast med hänvisning till de 

organisatoriska ramarna. Därför tänker vi att det krävs att man vågar ifrågasätta den position 

man står i, både de bedömningar och beslut som man själv fattar, men också de bedömningar 

och beslut som kommer ifrån chefer och politiker.  

 Förutom motsättningen mellan olika samhällsaktörer kan vi som sagt också se att det finns 

motsättningar som uppstår genom en hierarkisk struktur inom den egna organisationen. 
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Skillnaden mellan denna motsättning och den ovan nämnda är att det övergripande intresset 

på ett lika tydligt sätt är barnets bästa. De berörda inom den här intressekonflikten kan vara 

chefer och politiker på olika nivåer. Chefer och politiker har ansvar för budget och resurser, 

riktlinjer och regler. Hur blir det då när socialsekreteraren först och främst ska förhålla sig till 

sin uppgift, nämligen barnets bästa? Ministrarna har sin uppgift, kommunpolitikerna har sin 

uppgift, cheferna har sin uppgift och socialsekreterarna har sin uppgift. Ledet kan bli långt, 

och visst låter det bra att alla sköter just sina uppgifter, men vad händer om de som sitter högt 

uppe i ledet inte har samma intresse och övergripande målsättning som de som sitter långt ner, 

alltså gräsrotsbyråkraterna? Hur påverkas klientarbetet av detta? Flera informanter beskriver 

att de har tillräckligt med resurser för att tillgodose barnets bästa, men det har också 

framkommit att de ibland får ge vika för överordnades riktlinjer och bestämmelser. När då 

socialsekreterares roll ibland innebär sådana begränsningar i handlingsfriheten, vem är det då 

som företräder barnets bästa?    

 Vi anser att det är viktigt att socialsekreterare försvarar sitt intresse och den uppgift som de 

är satta att utföra, och i detta menar vi att det borde ingå att också påverka de som kanske inte 

har samma övergripande intressen som de själva har, och som inte ser den verklighet som de 

själva gör.    

Det som vi har fört en diskussion om ovan handlar om socialsekreterarens roll ur ett 

mesoperspektiv, men vi kan även se att det är av vikt att lyfta fram socialsekreteraren ur ett 

mikroperspektiv. I vår empiri framkommer det hur informanterna ofta har en positiv 

upplevelse av sitt arbete genom det betydelsefulla i att som individ kunna bidra till förändring 

och företräda människors rättigheter. På samma sätt som det organisatoriska perspektivet 

behöver lyftas tänker vi också att det individuella perspektivet behöver bli mer framträdande i 

socialsekreterarens roll. Socialsekreterarens roll präglas då inte bara av att man är en del i en 

organisation utan rollen får också en personlig innebörd och betydelse för socialsekreteraren 

som individ. Om båda dessa aspekter blir mer framträdande tänker vi att det skulle kunna leda 

till att socialsekreteraren i samhällsdebatten inte ser sig själv som ”offer” för strukturella 

omständigheter utan istället blir en individ som utför ett meningsfullt arbete. 

Avslutningsvis vill vi lyfta att våra möten med informanterna har gett oss perspektiv som 

vi saknar i samhällsdebatten. Självklart ser vi att det måste finnas en kritisk granskning av 

socialtjänstens arbete och att bedömningar och beslut måste ifrågasättas. Däremot anser vi att 

en sådan granskning måste innehålla alla perspektiv för att bli rättvis och trovärdig. Det första 

perspektivet som vi saknar är de förutsättningar som socialsekreterare har att arbeta utifrån. 
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Det andra är socialsekreterares egna perspektiv av sin arbetssituation, och vem kan ge denna 

bild bättre än socialsekreterarna själva?   

 

Egna reflektioner 

Då vi i det inledande stadiet av vår studie försökte att formulera ett syfte hade vi en bild av att 

arbetet med barnavårdsutredningar näst intill är omöjligt att utföra. Vår förförståelse sa att det 

var ett otroligt svårt arbete på olika sätt och att flera olika intressen krockade. Denna bild har 

dock på flera områden förändrats. Vi ser fortfarande detta arbete som mycket svårt, men inte 

omöjligt att utföra. Vi har fått diskutera kring vad det är som gör att man kan hantera ett 

sådant svårt arbete och vi har kunnat se tendenser till distansering genom organisationens 

struktur. Samtidigt har det för oss varit betydelsefullt att studiens resultat ändå har visat på att 

arbetet med barnavårdsutredningar, trots sin komplexitet, går att hantera och kan upplevas 

som positivt. Mötet med informanterna har inte bara gett oss ny kunskap om deras arbete utan 

också nya tankar kring vad socialsekreterare som profession kan och borde bidra till i 

samhället.    

 Den bild av arbetet med barnavårdsutredningar som vi har fått av informanterna kan vi se 

en brist på i samhällsdebatten. Komplexiteten som finns i arbetet med barnavårdsutredningar, 

både då det handlar om alla intressen som de har att förhålla sig till men också den psykiska 

påfrestningen som blir, anser vi bör framhävas mer, inte minst av socialsekreterarna själva.     

 

Vidare forskning 

Då detta är en c-uppsats har vi under studiens gång stött på olika aspekter av ämnet som vi 

skulle vilja fördjupa oss i men inte haft möjlighet till. För att berika vår studie skulle ett 

framtida forskningsämne vara att undersöka hur andra samhällsaktörer ser på socialtjänstens 

arbete och deras intressen. Detta tror vi skulle vidga perspektivet på vår studie då fler får 

komma till tals. Något som vi också kan se skulle vara ett bra komplement till vår studie är att 

göra en mer objektiv granskning gällande vilka motsättningar som kan finnas i en 

barnavårdsutredning. Det skulle exempelvis kunna ske genom en litteraturstudie där man 

granskar olika barnavårdsutredningar och ser hur dessa bedömningar på olika sätt kan vara 

präglade av exempelvis resursfördelning och budget. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Artikelsökning 

 

Sökord Academic 

Search Premier 

Relevanta träffar SocIndex Relevanta träffar 

Child welfare 

agency 

945 träffar 1 relevant 833 träffar 2 relevanta 

Child welfare 

service 

5066 träffar -  4368 träffar - 

 

Child welfare 

cases 

1729 träffar 0 relevanta 417 träffar 2 relevanta 

Social workers 

children 

2572 träffar 0 relevanta 2654 träffar 6 relevanta 

Human service 

complex 

organisation 

96 träffar 2 relevanta 38 träffar 1 relevant 

Social welfare 

secretary 

47 träffar 0 relevanta 33 träffar 1 relevant 

 

Vid sökordet Child Welfare Service var antalet träffar för stort för att gå igenom och detta har 

vi markerat genom -.  
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Bilaga 2 - Litteratursökning 

 

Sökord Libris Relevanta 

träffar 

DiVA Relevanta 

träffar 

Barnavårds-

utredningar 

66 träffar 8 relevanta 25 träffar 1 relevant 

Socialsekreterare 

 

109 träffar 7 relevanta 159 träffar 7 relevanta 

Social 

Barnavård 

1081 träffar 4 relevanta 34 träffar 3 relevanta 

Social 

ungdomsvård 

945 träffar 1 relevant 29 träffar 0 relevanta 

Socialtjänsten 

 

1303 träffar 2 relevanta 382 träffar 1 relevant 

Socialtjänsten 

barn 

190 träffar 3 relevanta 125 träffar 1 relevant 

Child Welfare 

Cases 

9 träffar 0 relevanta 30 träffar 2 relevanta 

Social welfare 

secretary 

4 träffar 0 relevanta 7 träffar 1 relevant 

Social workers 

children 

116 träffar 2 relevanta 131 träffar 3 relevanta 

Child welfare 

agency 

16 träffar 0 relevanta 11 träffar 1 relevant 

Child welfare 

sevice 

26 träffar 0 relevanta 121 träffar 0 relevanta 

Social child 

investigation 

15 träffar 0 relevanta 145 träffar 0 relevanta 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Population 

1. Hur många yrkesverksamma år har du haft inom handläggning med 

barnavårdsärenden?  

– Vad har du gjort innan? (inom socialt arbete) 

– Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

2. Vad har du för utbildning? (När och var?)  

 

Organisation 

3. Berätta om organisationen kring barn- och ungdomsenheten i den här kommunen? 

4. Vilka olika riktlinjer har du att förhålla dig till? 

 

Tema 1. Beskriv! 

5. Beskriv olika intressen som du förhåller dig till i en barnavårdsutredning! 

 

Tema 2. Hur hanterar du det? 

6. Hur hanterar du dessa intressen? 

– Kan du uppleva några svårigheter med att hantera dessa olika intressen? 

– Vilka? 

 

Tema 3. Effekterna? 

7 Hur upplever du att de olika intressena kan påverka din bedömning och ditt 

beslutsfattande i ett ärende?  

 

Tema 4. Känslan? 

8. Hur upplever du den här arbetssituationen? 

– Hur känner du inför att förhålla dig till dessa olika intressen? 

 

Processfrågor 

Beskriv! 

Berätta! 

Hur? 

När? 

Vem? 
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På vilket sätt? 

Har du något exempel? 
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Bilaga 4 - Informations- och samtyckesbrev 

Vi är två socionomstudenter vid Ersta Sköndal Högskola som skriver vår C-uppsats under 

våren 2011. Vårt val av ämne grundar sig på att vi kan se olika intressen som socialsekreterare 

i en barnavårdsutredning behöver hantera, så som lagstiftning, organisatoriska riktlinjer och 

klienters vilja. Därför är vårt syfte med uppsatsen att undersöka hur socialsekreterare förhåller 

sig till olika intressen inför beslutsfattandet i en barnavårdsutredning.  

Vår metod är att göra kvalitativa intervjuer med sex socialsekreterare från olika kommuner, 

som alla har erfarenhet och kunskap om att arbeta med barnavårdsutredningar. Med det som 

bakgrund har du blivit tillfrågad att delta i en intervju. 

Ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst avbryta intervjun samt avböja att svara på 

frågor. Resultaten från intervjun kommer endast att presenteras i vår uppsats. Du och din 

kommun/stadsdel kommer att avidentifieras och inga personuppgifter (förutom utbildning och 

yrkesverksamma år) kommer att presenteras.  

Intervjun beräknas ta cirka en timme och vi kommer att göra ljudupptagning. Den inspelade 

intervjun samt transkriberingar kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och efter 

användandet i uppsatsen kommer materialet att förstöras. Vår färdiga uppsats kommer att 

publiceras på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. 

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss eller vår 

handledare på Ersta Sköndal Högskola. Tack för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning,  

Jenny Nilsson & Sofia Törnberg 

 

Kontakta oss: 

Sofia Törnberg:     Jenny Nilsson: 

sofia.tornberg@live.se   Jennynilsson86@hotmail.com 

Tel: 070-7143614    Tel: 073-0383879        

 

 

Vår handledare är Lupita Svensson, lupita.svensson@esh.se 
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