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SAMMANFATTNING 
Att det finns barn som far illa och att de finns brister i ansvaret för de minsta 
samhällsmedborgarna är ett smärtsamt faktum. Att arbeta med denna målgrupp och möta 
den problematik som vanvård av barn innebär, är vardag för vissa yrkesgrupper. Denna 
studie undersöker hur socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning kring barn 
som far illa upplever sin arbetssituation och sin yrkesroll. Studien undersöker vad som 
framkommer under handledning och intervjupersonerna i studien är interna samt externa 
handledare. Resultat från denna studie visar bland annat på hur socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning kring barn som far illa påverkas mycket starkt emotionellt 
av sitt arbete och under handledning behandlas ofta känslor av ångest och frustration. 
Resultat från studien visar att det finns en risk att den emotionella påverkan kan ge 
allvarliga konsekvenser på utredningsarbetet och för barnen i fråga.  
 
Nyckelord 
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1 INLEDNING 
Trots att vårt samhälle är väl underbyggt på så sätt att de flesta barn växer upp under 
relativt trygga och utvecklande förhållanden visar en rad forskningsrapporter att många 
barn växer upp under livsvillkor som är direkt farliga för deras hälsa och utveckling (Killén 
1999:1). Undersökningar som gjorts om barns mående i Sverige visar bland annat att de 
skyddsnät som samhället ska erbjuda ofta inte klarar av att ge barnen fullgott skydd. 
Resultaten visar även att det skiljer sig mellan kommuner i hur man erbjuder stöd och 
insatser till barn (www.rb.se). Detta är en bild som även media vittnat om då olika fall av 
vanvård av barn så som när Louise och Bobby uppmärksammats. Parallellt till denna 
verklighet visar internationell forskning på hur socialarbetare som är satta att arbeta med 
barnavårdsärenden (Social workers in child welfare) mår mycket dåligt psykiskt med 
tydliga tecken på arbetsotrivsel, depression och höga tendenser till utbrändhet (Drake & 
Yadam 2009: 179).  
 
1.2 Problemformulering 
Utifrån den bild som formas av både forskning och media uppfattar jag att den enskilde 
socialsekreterarens röst bör uppmärksammas och jag ämnar söka svar på hur 
socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter uppfattar arbetet 
med barn som far illa. På vilket sätt upplever den enskilde sin yrkesroll och hur beskriver 
han eller hon sitt arbete utifrån den personliga berättelsen?  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar socialsekreterare som arbetar 
med myndighetsutövning kring barn som far illa samt hur de påverkas av sitt arbete. Detta 
kommer att göras med utgångspunkt i en kvalitativ intervjuundersökning av 6 personer 
som handleder socialsekreterare som arbetar på socialtjänstens barn- och ungdomsenheter 
och uppsatsen undersöker vad som framkommer under intern samt extern handledning. 
 
Då begreppet påverkan har en vid innebörd och därför är svår att undersöka har jag valt att 
precisera begreppet och undersöka påverkan av emotionell karaktär. Av samma anledning har 
även en precisering av begreppet myndighetsutövning krävts och jag har valt att undersöka 
utrednings- och bedömningsförfarandet inom myndighetsarbete. Min förhoppning är att 
forskningsresultaten från denna studie kan bidra med en liten pusselbit till den större 
kunskapsbildningen omkring arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning kring barn som far illa. 
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1.4 Frågeställningar 
 

• Med utgångspunkt i vad intervjuade handledare erfarit, vad beskriver socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning kring barn som far illa som svårt i sitt arbete? 
 

• Hur uppfattar dessa handledare att socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning 
kring barn som far illa påverkas emotionellt av det som är svårt i arbetet? 
 

• Hur beskriver intervjupersonerna att socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning kring barn som far illa reagerar på den emotionella påverkan som 
arbetet innebär? Och vilka konsekvenser kan detta ge? 
 
1.5 Avgränsningar 
Denna studie belyser endast socialsekreterare utifrån ett individuellt och emotionellt 
perspektiv och jag har valt att inte ta upp vad handledningen gör för socialsekreterarens 
möjligheter att hantera svårigheter med sitt arbete. Handledning som arbetsmetod beskrivs 
dock kort i litteraturgenomgången eftersom det kan bidra med värdefull förståelse för hur 
intervjupersonerna arbetar. Motivet till dessa avgränsningar är den begränsade tid som 
funnits till förfogande.  

 
2. METOD 
I följande avsnitt beskrivs hur jag gått till väga för att samla in forskningsmaterial till denna 
uppsats. En redogörelse för hur och varför jag valt intervjupersoner följer därefter. 
Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet redovisas, diskuteras och därefter följer 
en redogörelse för sekundärkällor och forskningsetiska aspekter av mitt tillvägagångssätt. 
 
2.1 Kvalitativ forskning 
Inom forskningen finns det flera olika metoder att använda då man vill utforska ett 
problemområde och de mest frekventa metoderna inom modern forskning är kvalitativ 
forskning samt kvantitativ forskning. Kvantitet syftar på hur stort, hur mycket eller mängden 
av något och man söker efter data som är reproducerbara. Kvalitet syftar på beskaffenheten 
och arten av något (Kvale 1997: 67; Payne 2002: 56). Inom kvalitativ forskning använder man 
vanligtvis forskningsintervjuer och deras syfte är att ge beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld och av det fenomen man ämnar undersöka. Den kvalitativa forskningen handlar 
alltså om samtalet som sätt att införskaffa information men även för hur man ska bearbeta 
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och analysera den (Kvale 1997: 13, 62-63, 67-68; Sohlberg & Sohlberg 2002: 88). Eftersom 
denna uppsats undersöker socialsekreterares upplevelser av arbetet med barn som far illa 
och eftersöker personliga beskrivningar av detta fann jag den kvalitativa forskningsmetoden 
mest lämplig. 
 
2.2 Halvstrukturerade intervjuer 
Kvalitativ forskning kallas även för ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju vilket 
betyder att det inte finns regler för hur en intervjuundersökning ska gå till. Detta kan gynna 
samtalsklimatet och kan skapa en öppenhet under intervjun (Kvale 1997:19,82,83; Holme & 
Krohn Solvang 1997: 108). Jag valde att utföra så kallade halvstrukturerade intervjuer och slöt 
öppenheten något genom att förbereda en intervjuguide. Viss öppenhet bibehölls eftersom 
frågorna inte förbereddes med någon given form eller följd (Kvale 1997: 117; Jacobsen 2007: 
48). 
 
2.3 Urval 
Att hitta intervjupersoner som kunde besvara mina forskningsfrågor var av stor vikt 
eftersom ett misslyckat urval kunde ge ett obefintligt eller oanvändbart svarsunderlag om 
jag intervjuade personer som inte kunde besvara mina specifika forskningsfrågor (Holme& 
Krohn Solvang 1997:101). För att finna intervjupersoner tog jag telefonkontakt med 
Göteborgs stads samtliga stadsdelar och fick kontakt med personer som hade kunskap om 
handledningen av socialsekreterare på barnenheterna. Därifrån fick jag mailadresser till 
olika handledare som jag sedan kontaktade och jag intervjuade slutligen sex personer med 
erfarenhet av att handleda socialsekreterare yrkesverksamma med myndighetsutövning 
kring barn som far illa. Det brukliga tycks vara att hamna mellan 10 till 15 intervjupersoner 
(Kavle 1997:98) men med hänsyn till den knappa tid jag haft till mitt förfogande valde jag att 
ha färre intervjuer för att i stället kunna koncentrera mig på förberedelser av intervjuerna 
och analys av mitt empiriska material med förhoppning om att generera kvalitet före 
kvantitet (aa:99).  
 
Anledningen till att jag valde dessa intervjupersoner var främst för att de kunde antas ha en 
bred och samlad erfarenhet av socialarbetares upplevelser av att arbeta med barn som far 
illa då de flesta av intervjupersoner har en mycket lång erfarenhet av handledning av 
yrkesgruppen. Jag valde att inte intervjua socialsekreterare som arbetar med barn som far 
illa då mitt forskningsämne efterlyser känslor och upplevelser av en så pass personlig 
karaktär att jag förutsatte att mer tid krävdes vad gällde förberedelser av intervju, tid för 
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intervju samt eventuell uppföljning. Att intervjua både externa handledare samt interna 
metodhandledare gav mig olika ingångsvinklar för att belysa uppsatsens ämne. 
 
2.4 Innan och under intervju 
Varje intervjuperson fick ett personligt mail ifrån mig med intervjufrågorna presenterade, 
information om att deltagare skulle vara anonyma vid publicering samt att 
intervjupersonerna skulle få möjlighet att läsa och ändra i materialet. Intervjuerna skedde på 
intervjupersonernas arbetsplatser och varade mellan 45-60 minuter. Jag valde att banda 
intervjuerna och hade på så sätt händerna fria med stort fokus på intervjupersonen. Att ha 
intervjun på band innebar att jag kunde höra rösters nyanser och betoningar flera gånger 
och möjlighet att återgå till källan om jag var osäker på vad som sagts. Med hjälp av penna 
och papper noterade jag de icke verbala reaktionerna som framkom under intervjuerna. 
 
2.5 Bearbetning av material 
Efter att intervjuerna var genomförda skrev jag ned vad som sagts på papper, ord för ord. 
Sedan läste jag igenom den skrivna texten för att få en bild av helheten för att i nästa steg 
formulera olika teman som togs upp av intervjupersonerna. Vid en tredje bearbetning av 
texten tog jag fram vilka teman som var mest frekventa bland de sex olika intervjuerna och 
nästa steg blev att avgöra vilka av dessa teman som var mest relevanta för att svara på 
uppsatsens forskningsfrågor (Kvale 1997:177). Efter denna bearbetning av intervjuerna drog 
jag sedan generella slutsatser av vad jag sett i min studie, en så kallad induktivt 
forskningsansats och applicerade även olika teorier på mina forskningsresultat för att kunna 
förklara det jag såg, en så kallad deduktiv forskningsansats (Sohlberg& Sohlberg 2002: 63, 149, 
179). 
 
2.6 Metodologiska reflektioner 
Forskningsresultaten kontrollerades utifrån forskningsbegreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet för att på bästa sätt säkerställa att resultaten var pålitliga (Sohlberg& 
Sohlberg 2002:104). Detta kan även beskrivas på följande sätt: mäts verkligen det som 
forskaren ämnat mäta och ställer jag forskningsfrågor som undersöker det jag avsett att 
undersöka? Om svaret är ja har studien god validitet. Är resultaten jag fått i min studie 
pålitliga på så sätt att jag kan lita på det resultaten visar? Har jag gjort tillförlitliga analyser 
och tolkningar av mitt material? Om svaret är ja har du god reliabilitet i din studie (Kvale 
1997:85, 213). Frågan om hur säker man kan vara på att resultaten i studien kan tänkas gälla 
hela populationer av personer, grupper, processer med mera, beskriver generaliserbarheten i 
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en studie (Backman 2008:75) då generaliserbarhet handlar om huruvida man kan överföra 
ett rön från ett sammanhang till ett annat (Jacobsen 2007:13).   

 
2.6.1 Validitet i studien 
Genom att läsa relevant facklitteratur samt skönlitteratur fick jag en förförståelse och kunde 
formulera frågor för intervjuerna och hade lättare för att sätta mig in i intervjupersonernas 
berättelser. Visserligen kunde detta ge föreställningar om forskningsresultat redan innan 
intervjuerna men jag försökte att undvika ledande frågor och blev bättre på det allt 
eftersom. När intervjupersonerna berättade något som var oklart eller tvetydigt var jag noga 
med att förklara hur jag uppfattat svaret och sedan stämma av riktigheten i det.  
 
2.6.2 Reliabilitet i studien 
Att ha intervjuresultaten nedskrivet på papper så som det uttrycktes ordagrant av 
intervjupersonerna samt ha bandupptagningar att återkomma till bidrog till att risken för 
misstolkningar av materialet minskades. Vissa svar som gavs visade sig vid bearbetning 
vara tvetydiga och användes inte i uppsatsen. I efterhand önskar jag att jag mer noggrant 
hade noterat pauser, eventuell tvekan i röster eller andra känslouttryck då jag skrev ut 
intervjuerna eftersom jag vid analys och tolkning av mitt empiriska material blev tvungen 
att gå tillbaka till ljudupptagningarna. Kanske gjorde denna omväg att jag ibland valde bort 
material. När jag analyserade och tolkade mitt material uppfattade jag en risk att överskatta 
betydelsen av mitt empiriska material och tolka dess bärkraft längre än vad 
intervjupersonen beskrivit. Genom att vara medveten om detta under analys- och 
tolkningsprocessen försökte jag undvika felkällor.  
 
Eftersom intervjupersonerna i vissa fall hade handlett personer som arbetade inom andra 
sektorer med barn som far illa finns det en viss risk att forskningsresultaten är ett samlat 
intryck av alla de som handletts av intervjupersonerna. Då intervjupersonerna i samtliga fall 
själva hade erfarenhet av att arbeta med barnavårdsärenden finns det även en möjlighet 
forskningsresultaten är självupplevda och inte renodlade svar om vad som framkommit 
under handledningstillfällen. 
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2.6.3 Generaliserbarhet i studien 
Forskningsresultat från denna studie beskriver hur socialsekreterare upplever sitt arbete 
vad gäller myndighetsutövning kring barn som far illa och jag uppfattar att resultaten även 
kan representera andra socialsekreterare som arbetar med samma arbetsuppgifter då den 
bygger på utsagor från personer som har en samlad och lång erfarenhet av yrkesgruppen. 
Genom att kommuner arbetar på likartat sätt vad gäller myndighetsutövning och är styrda 
av samma lagtexter ser jag även att detta främjar generaliserbarheten. 
 
2.6.4 Sekundärkällor 
Samtliga ovan nämnda forskningsbegrepp påverkas av det faktum att studien utförts 
genom sekundärkällor. Detta innebär för studien att socialsekreterarens upplevelser av sitt 
arbete beskrivs genom andra, och i detta fall handledare som mött dem under handledning. 
Mina forskningsfrågor har som ansats att ta reda på vad handledare har att berätta om 
socialsekreterares yrkesmässiga påverkan i sitt arbete med barn som far illa, och jag anser 
att studien svarar på detta. Jag har varit vaksam vad gäller att de utsagor som getts 
verkligen gäller socialsekreterares upplevelser av arbetet och inte handledarens egna 
erfarenheter av att arbeta med barn som far illa, detta då samtliga intervjupersoner har 
denna arbetserfarenhet själva. Och som tidigare nämnt har jag även under intervjuer 
försäkra mig om att intervjupersonernas utsagor gäller målgruppen för studien och inte 
personer inom andra yrkeskategorier som handletts av informanten. Vid bearbetning av 
intervjumaterial och analys har jag inte tagit med citat som jag uppfattat som otydliga i 
huruvida det finns tveksamheter om vem som beskrivs och vem det refereras till, 
handledaren själv eller socialsekreterare. Att inte använda socialsekreterare i studien som 
primära källor har motiverats av att jag föreställt mig att den typ av frågor som jag önskat 
ställa kan tänkas kräva mer än vad detta uppsatsskrivande kan förmå och att ett etiskt 
dilemma kan uppträda där jag som forskare inte haft tid och utrymme att på ett tillräckligt 
känsligt sätt närma mig socialsekreterarens livsvärld. 
 
2.7 Forskningsetiska reflektioner 
Att inte följa god vetenskaplig etik kan skada tilltron till forskningen i samhället, förtroendet 
från dem som deltar i forskningen, förtroendet mellan forskare och förtroendet till 
finansiärer. Jag har följt fyra huvudkrav som formulerats av Vetenskapsrådets riktlinjer för 
god forskningssed (Gustafsson & Hemrén & Petersson 2004) i denna uppsats: 
 
Innan intervjuerna fick intervjupersonerna information om syftet med studien, att 
deltagandet var frivillig samt att man hade möjlighet att avbryta sin medverkan fram till att 
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den publicerats. Samtliga intervjupersoner fick i god tid innan intervjun läsa 
intervjufrågorna och erbjöds möjlighet att komma med ändringar eller att återta sin 
medverkan (samtyckeskravet och informationskravet). Var studien skulle komma att 
publiceras samt av vilken anledning uppsatsen tillkom angavs även innan intervjuerna 
(nyttjandekravet). Att intervjupersonerna skulle var anonyma beskrevs innan intervjun och 
även att ljudfiler och transkriberat material kort efter uppsatsen lämnats in och godkänts 
skulle raderas (konfidentialitetskravet). 
 
3. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
I följande avsnitt beskrivs vad tidigare forskning samt litteratur kan berätta om mitt 
uppsatsämne. Avsnittet ger även en bild av vad handledning av yrkesgruppen innebär. 
Inledningen består av en beskrivning av olika sökvägar samt utfallet av dessa. 
 
3.1 Litteratursökning  
Litteratur till denna uppsats har jag funnit dels genom att leta bland referenslistor från olika 
relevanta böcker, dels genom Stadsbiblioteket Göteborgs stads litteraturkatalog och dels 
genom flertalet databaser så som Libris, PsycINFO, Google Scholar och Google webbsök. 
Sökord som jag använt har varit: Child Welfare, Social Work, socialsekreterare, yrkesroll, 
barnavård, familj, stress, arbete, trivsel. 
 
De flesta studier jag funnit beskriver det sociala arbetet utifrån klientens perspektiv eller det 
sociala arbetet på en organisatorisk nivå. Det har varit svårt att finna studier som beskriver 
socialt arbete utifrån socialsekreterarens perspektiv och än svårare att hitta beskrivningar 
om arbete med barn och den emotionella påverkan som detta kan innebära för 
socialsekreterare samt vilka konsekvenser detta kan ge. En författare som jag funnit 
framträdande inom området är Kari Killén och jag har i stor utsträckning använt mig av 
hennes arbete då jag funnit att hennes texter har hög relevans för mitt uppsatsämne. 
  
3.2 Utredning- och bedömningsförfarande 
När ett barnavårdsärende inkommer på socialtjänsten börjar socialsekreteraren med att 
samla in information och bedömningar omkring barnet från utomstående professioner så 
som juridisk, psykologisk och medicinsk (Meuwisse 2000: 129-132; Claezon 2004: 165). För 
att kunna ge adekvat och rätt hjälp krävs en grundlig utredning och en helhetsbedömning 
där faktorer som påverkar barnet samt förhållandet mellan föräldrar och barn utreds. Detta 
arbete kan beskrivas som en terräng som ska undersökas och målet med utredningen är att 



 
12 

se vad som ligger i vägen (Killén Heap 1983: 251-253,257-258; Claezon 2004: 161, 167). 
 
3.3 Svårigheter med utredningsarbete 
Utifrån många gånger ofullständiga utlåtanden, bilder och motstridig information ska en 
bild av vad som är för barnets bästa skapas. Denna bild påverkas av den omgivande 
strukturen men även av den enskilde socialsekreteraren och dennes värderingar, 
personlighet och bakgrund (Meuwisse 2000: 129-132; Claezon 2004: 165). Att arbeta med 
barnavårdsutredningar ställer höga krav på den enskilde socialsekreterarens kunnande och 
personliga lyhördhet men även på samarbetet mellan alla inblandade parter (Killén 1999: 
393, 251). 
 
3.4 Förändringsarbetets villkor 
Tidigare studier visar på hur det sociala arbetet kräver en rad förmågor och individuella 
karaktärsdrag hos socialarbetaren för att förändringsarbete ska kunna vara framgångsrikt. 
När socialarbetare själva i en studie fick beskriva ordet professionalitet inom den egna 
yrkesrollen beskrevs genuin nyfikenhet inför klienten, respektfullhet och ödmjukhet som 
värdefullt. Att ha en god självkännedom, inre stabilitet och en tro på sig själv tycks också 
vara värdefullt för att uppnå det goda förändringsarbetet (Wåglund 1999: 7-10). Det goda 
förändringsarbetet kring barn som far illa tycks även härröra ur förmågan till lyhördheten 
inför andras känslor, reaktioner och öppenhet inför föräldrarna, något som kräver en 
förmåga att leva sig in i föräldrarnas oro och ångest samt förmåga att bemöta detta (Killén 
1999 : 243, 253, 257; Claezon 2004: 167). 
 
3.5 Handledning 
Handledning beskrivs som en process av både lärande och utveckling med syfte att 
fördjupa kunskaper om de processer som man inom det psykosociala arbetet ställs inför. 
Metodhandledning och processhandledning är två vanligt förekommande arbetssätt. Där 
den först nämnda innebär vägledning i att hitta metoder för hur man ska kunna arbeta på 
ett professionellt och framåtgående sätt och processhandledning fokuserar mer på 
relationen mellan behandlare och han/hennes relation till klienten (Pertoft & Larsen: 2003: 
58-59,77). Vid grupphandledning är även syftet att ta tillvara på samt utveckla gruppens 
samlade kompetens. Den process som sker i handledning innebär arbete med de 
yrkesverksammas egna attityder, känslor och att man försöker bli bättre på att lösa 
arbetsrelaterade problem. Handledning kan även beskrivas som ett sätt att förebygga 
psykosociala problem hos den professionelle (Killén 2009: 239).  
 



 
13 

3.6 Konflikter 
Arbetet med barn som far illa innebär starka känslomässiga påfrestningar och 
socialsekreterare utsätts ofta för personliga påhopp och arbetet med barn som far illa kräver 
en personlig förmåga att bita ihop och stå ut (Claezon 2004: 161-164, 177). Arbetet med 
barnavårdsärenden innebär även andra konfliktfyllda situationer; dels där föräldrar är i 
konflikt med varandra men även den konfliktfulla situation som det innebär att se 
dysfunktionella förhållanden i familjer (Killén 2008: 79). För att arbetet ska komma framåt 
krävs samarbete med föräldrarna samt att föräldrarna har förmåga till insikt om sitt eget 
beteende, en förmåga som kan vara utbytt mot oförståelse och aggressivitet hos föräldrarna 
(Killén Heap 1983:140; Killén 1999: 246-247). 
 
3.7 Sekundär traumatisk stress 
Flera studier vittnar om hur det sociala arbetet med barnavårdsärenden tenderar att leda till 
utbrändhet bland de yrkesverksamma (Drake &Yaman 1996; 179; Killén Heap 1983: 145) och 
vid arbete med allvarliga fall av vanvård av barn är det väl dokumenterat att behandlaren 
kan reagera med utbrändhet och traumatisering (Killén 2008:92). Att ha kunskap om en 
annan individs traumatiska upplevelser kan leda till en form av stress som kallas sekundär 
traumatisk stress (STS). Vanligast är detta hos dem som arbetar med vanvård och övergrepp 
kring barn och vuxna. Denna stress är ett resultat av att man vill hjälpa en lidande och 
traumatiserad människa och kan även benämnas som ”compassion stress” eller 
”compassion fatique”. Till skillnad från annan utbrändhet som vanligtvis uppträder efter en 
längre tid av mental och känslomässig nedslitenhet kan STS uppträda plötsligt (Killén 2008: 
107-108). 
 
3.8 Försvar och konsekvenser 
Eftersom arbetet kan innebära att du som yrkesverksam bevittnar mycket smärtsamma 
verkligheter för barn och familjer kan starka känslor av hopplöshet och ångest väckas, något 
som kan innebära att den yrkesverksamme måste finna skydd och försvar för att inte själv 
drabbas. Studier har visat att detta beteende kan ge allvarliga konsekvenser på kvalitén i 
arbetet och även för barnets välmående eftersom den yrkesverksammas egna rädslor och 
osäkerhetskänslor kan förhindra förmågan till att leva sig in motparten och till att använda 
sina kunskaper och tidigare erfarenheter på ett adekvat och klokt sätt (Killén 2008: 91-92).  
 
Forskning visar att beteenden som verkar skyddande för den yrkesverksamme kan vara att 
man bagatelliserar och förminskar barnets lidande, vilket innebär att problemen omkring 
barnet görs mindre komplext än vad det egentligen är (Killén 2008:92; Killén 1999:67). Ett 
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annat försvar kan vara att den yrkesverksamme uppgiftscentrerar ärenden och koncentrerar 
sig på att söka yttre iögonfallande symtom på barnets lidande tillskillnad från de mer dolda 
och psykiska symtomen (Killén Heap 1983:135). I utrednings- och behandlingsarbetet kring 
barn som far illa kan det även ligga nära tillhands att överidentifiera sig med föräldrarna och 
tillskriva dem attityder och egenskaper som egentligen är behandlarens egna i stället för att 
verkligen leva sig in i föräldrarnas känslor. På detta sätt luras socialsekreteraren till att inte 
se verkligheten som den är och där med minska kvalitén i arbetet (Killén 1999:62). När 
situationen inte går framåt i arbetet med familjen kan den yrkesverksamme drabbas av 
otillräcklighetskänslor som riktas emot förälderns oförmågor, något som väcker känslor av 
ilska, aggression och stiltje hos den yrkesverksamme. Att hamna in detta hindrar adekvata 
och framåtskridande frågeställningar om vad som gått snett och vad som kan göras för att 
finna bättre framgång (Killén 1999: 247- 249).  
 

4. TEORIDEL 
Under detta avsnitt förklarar jag vilka teorier som jag funnit passande för att granska mina 
forskningsresultat samt varför jag valt just dessa teorier. Jag för sedan ett resonemang om 
hur dessa teorier kan kopplas samman och avslutar med kritik av mina teorier. 
 
4.1 Val av teorier 
Jag har valt att använda mig av några begrepp inom systemteori och psykodynamisk teori för 
att studera mitt forskningsmaterial. Systemteorin beskriver hur sociala system så som 
familjer, grupper och samhällen påverkas av de individer eller grupper som ingår i systemet 
och vice versa hur systemet påverkar individer (Payne 2002: 193-195). Utifrån denna teori 
har jag även valt att titta närmare på människans förmåga att anpassa sig till sin omgivning 
och vilka faktorer som kan antas påverka denna process. Psykodynamisk teori beskriver 
människans inre strukturer och psyke utifrån den påverkan hon utsätts för och hur denna 
påverkan ständigt förändras (Cullberg 2001:33-34). Psykodynamisk teoribildning beskriver 
hur att det mänskliga handlandet alltid har en innebörd men att denna innebörd kan vara 
dold och omedveten för personen (Sigrell 2000:240). 
 
Jag har funnit dessa två teorier relevanta för att analysera, tolka samt förklara vilka 
påverkansfaktorer som omger arbetet med barn som far illa eftersom de på olika sätt 
beskriver hur människan förhåller sig till sin omvärld. Att samtliga intervjupersoner uppger 
att deras handledning vilar på en systemteoretisk grund samt i vissa fall på en 
psykodynamisk grund har även motiverat valet av teorier. 
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4.2 Systemteori och individen  
Att ha ett systemiskt tänkande innebär att man betraktar världen i termer av helheter och 
gemensamma egenskaper, sammanhang, i cirkulära mönster och kretslopp tillskillnad från 
delar och separata förklaringar (Öqvist 2003: 13-14). Det systemiska perspektivet kan även 
ha fokus på den enskilda individen och beskriver hur en människa formas efter hennes 
referenssystem så som familjen, arbetskamrater, arbetsmiljö eller andra gemenskaper. 
Förutom detta system skapar varje individ egna inre system som bygger på vad vi upplever 
under våra liv. Dessa system kan vara stabila och ge oss en positiv bild på tillvaron eller så 
kan dess motsats ske och livet upplevs som inskränkt och osäkert (aa:21). I det systemiska 
tänkandet är individen helt styrd av systemet och människan kan inte ses som en enskild 
aktör eller subjekt som handlar, tänker, väljer fritt och skilt från det omgivande systemet 
(Börjesson & Mether 1989: 22-23). 
 
4.2.1 Anpassning enligt systemteorin 
Payne (2002) beskriver systemteori utifrån en så kallad anpassningsmodell där människan 
är en varelse som ständigt söker anpassning med sin omgivning och omgivande system, 
något som i sin tur gör att hon både förändrar och förändras av sin miljö. En så kallade 
ömsesidig anpassning sker då människan får stöd av sin omgivning i att utvecklas men det 
kräver att alla individer och grupper som är inblandade strävar efter god passform med 
omgivningen för att ömsesidigheten ska vara möjligt (Payne 2002:203). En faktor som kan 
påverka denna anpassning i negativ riktning och skapa emotionell stress är då miljön 
präglas av orättvisa förutsättningar som till exempel i relationsprocesser där kraven är 
inkonsekventa eller utnyttjande. Personliga och miljömässiga faktorer påverkar även hur 
man upplever denna stress eftersom tolkningar är individuella (aa:204). 
 
4.3 Psykodynamisk teori 
Människan kan även förstås genom studier av det mänskliga psyket och kan beskrivas 
utifrån tre inre strukturer: Detet innehåller de drifter inom oss som är kopplade till vårt 
biologiska ursprung så som släktets överlevnad och reproduktion. Detet följer lustprincipen 
vilket betyder att det söker omedelbar tillfredsställelse utan hänsyn till andra faktorer. 
Omvärldens krav och normer konkurrerar med detets lust- och driftsdrivna behov och det 
krävs en kompromiss för att hålla balans mellan den inre och den yttre miljön. För detta 
finns jaget som samordnare (Cullberg 2001: 91-92). Jaget är den kraft som anpassar detet till 
den kunskap om normer, rätt och fel som personen införskaffat under hela sitt liv. Jaget 
innehåller dels samvetet som straffar då du stiger över normgränser (aa:93) samt jagidealet 
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som är den idealbild som personen har av sig själv och önskar att andra ska uppfatta en 
efter (Brundin 2004: 519). 
 
4.3.1 Individuationsprocessen 
Man kan inte uppleva jaget utan det man upplever är självet som innefattar både 
upplevelsen av kroppen och den totala egna personen som innehåller både det medvetna 
och det omedvetna. Självet möter sedan objekten som är det som står utanför den egna 
kroppen och det är denna relation som är av största vikt då vi ska utveckla en enhetlig och 
samlad personlighet som ska känna kärlek, äkthet, integritet och intresse för andra. Denna 
process kallas individuationsprocessen och det är en livslång utveckling (Cullberg 2001: 93). 
 
4.3.2 Referenssystem 
Under våra första levnadsår utvecklar vi något som kallas ett referenssystem och med hjälp 
av detta kan vi läsa av vår omgivning och se vad som är gott och ont, vad vi ska fjärma oss 
ifrån och vad som är bra för oss. Detta referenssystem förklarar människan och vår omvärld 
och relationen dem emellan, vem jag är, vilka andra är och hur världen fungerar. Detta 
referenssystem är mycket känsligt och påverkas av vår livsföring och livssituation under 
hela våra liv (Cullberg 2001: 21). 
 
4.3.3 Ångest 
Människan har ett behov av att skydda sig från det som vi upplever som skrämmande, svårt 
eller smärtsamt eftersom detta väcker oro och ångest som i sin tur kan uppfattas som ett hot 
mot vår person (Sigrell 2000: 77). Ångest definieras på olika sätt och kan beskrivas som en 
allmän oroskänsla, en spänning eller en obegriplig och skrämmande panikkänsla. Det är 
normalt att känna ångest och den innehåller information om vår livssituation men den kan 
även övergå till något sjukligt och okontrollerbart som kräver behandling (Andersson 
2007:33-34). Långvariga perioder av höga ångestnivåer som framkallats av att kroppen varit 
i en alarmberedskap alltför länge kan ge fysiska stressymptom så som allmän retbarhet, 
svaghet, trötthet eller depression, men kan även yttra sig i form av psykosomatiska 
sjukdomar (Cullberg 1975: 138). Ångest och stress är i alla avseenden inte negativt utan kan 
även verka som en positiv kraft då den innebär en fysisk kraftansträngning och skärpning 
av tankeförmågan. Det som sker då du reagerar på ångesten kan dock vara negativt om det 
endast innebär flykt samt aktivt försvar (Brundin 2004: 109; Freud 1991:325). 
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4.3.4 Strategier för att hantera det svåra 
För att vi kunna hålla en personlig jämvikt och finna lösningar då vi möter ångest och 
konflikt använder vi så kallade försvarsmekanismer och de ska betraktas som något normalt 
och nödvändigt i första hand. Här följer några exempel på försvarsmekanismer: 
 
Bortträngning, en känsla eller föreställning om något som glömts bort eller helt uteslutits 
från det medvetna kallas för bortträngning. Det är ett sätt att utestänga föreställningar som 
inte kan förenas med den individuella verklighetens villkor. Syftet med att tränga bort 
något är att skydda jaget från upplevelser av farlighet och hot. Om det föreligger olösta 
konflikter i detta kan processen kräva mycket psykisk energi för individen(Cullberg 2001: 
96).  
 
Reaktionsbildning, innebär att individen reagerar på ett omvänt sätt i förhållande till vad man 
egentligen känner. Exempel på detta kan vara när uttryck för ilska och självhävdelse inte får 
komma fram i personen fast än det egentligen vore en adekvat reaktion på något och 
reaktionen kan till exempel bli ett milt omhändertagande istället (Cullberg 2001:96; Sigrell 
2000:79). 
  
Isolering, innebär att känslorna hålls borta (isoleras) ifrån en händelse eller skeende trots att 
det finns ett samband dem emellan och att individen är medveten om vad som skett 
(Cullberg 2001: 96, Sigrell 2000:82).  
 
Projektion, kan ske då en känsla är så pass obekväm och väcker så mycket ångest att den är 
för stark för att hållas kvar inom individen. Då kan dessa känslor överföra på någon annan 
så att denne får representera känslorna istället (Sigrell 2000: 80-81). 
 
Förnekande, är en form av bortträngning då man undviker att se delar av den yttre och den 
inre verkligheten eftersom det upplevs som hotande och kan beskrivas som ett primitivt sätt 
att önska bort något. Detta är vanligt förekommande i både tidiga faser av chock men även i 
allmängiltiga och vardagsbundna situationer (Cullberg 1975:133; Sigrell:79) 
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4.4 Sammankoppling av teorier 
Då uppsatsens syfte är att studera hur en yrkesgrupp påverka av sitt arbete, ett arbete som  
bland annat innebär att möta vanvård av barn, finner jag det relevant att studera 
människans både inre samt yttre strukturer. Sigrell (2000) menar att människan ofta 
försöker finna yttre orsaksförklaringar till individuella problem och måenden och att tanken 
på att det är inre strukturer som har en förklarande orsak ofta känns skrämmande för oss 
människor (Sigrell 2000:242). Av denna anledning finner jag det angeläget att även belysa 
det inre psykiska arbetet hos människan då hon utsätts för emotionell påverkan så som den 
psykodynamiska teoribildningen gör. Samtidigt är det viktigt att kunna förklara den sociala 
aspekten vad gäller individens roll i ett större sammanhang så som systemteorin på ett 
tydligt sätt behandlar (Payne 2003: 207, 214).  
 
4.5 Teorikritik 
Systemteori kan beskrivas som en allmän teori och detta skapar svårigheter vid mer 
specifika situationer och händelser. I vissa fall förklaras systemteori i så pass tekniska 
termer att det kan vara svårt att förstå rent textmässigt. Dessa två kritiska aspekter av 
systemteori gör den något svårtillämpbar på uppsatsens ämne och jag har haft vissa 
problem med att applicera begreppen till förklaringar av mänsklig verklighet och aktivitet 
(Payne 2003: 215-216). Den psykodynamiska teorin är djuplodande och kanske kräver den 
mer personlig kunskap om intervjupersonerna än vad jag har för att vara tillämpbar. Jag har 
dock uppfattat den psykodynamiska teorin som ett mycket intressant verktyg för att belysa 
uppsatsens frågeställningar och har därför gett den större utrymme än systemteorin. Att 
endast använda den psykodynamiska teorin som analysmodell till uppsatsens 
problemområde anser jag ge en för ensidig bild och jag finner det nödvändigt att även se 
människans integrering med omgivningen.   
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5. EMPIRIDEL 
 
5.1 Redovisning av intervjuer  
Under detta avsnitt har jag sammanställt intervjuerna och jag inleder med att ge en 
presentation av intervjupersonerna. Där efter följer de teman som jag valt att sammanställa 
och presentera intervjumaterialet efter. Dessa teman har sin utgångspunkt i uppsatsens tre 
frågeställningar. De olika teman som redovisas går ofta ihop och återkommer under olika 
rubriker. 
 
5.1.1 Presentation av intervjupersoner 
Intervjuperson 1. Man runt 40 år. Har arbetat som extern handledare av socialsekreterare 
som arbetar med myndighetsutövning samt utredningsarbete av barn som far illa sedan 
1990. Han har själv arbetat med behandling av barn som far illa sedan 20 år tillbaka. Är 
legitimerad terapeut samt socionom i grunden. Handledningen vilar på psykodynamisk 
samt systemteoretisk grund. 
 
Intervjuperson 2. Kvinna runt 40 år som arbetar som intern metodhandledare av socialsekreterare 
som arbetar med myndighetsutövning och utredningsarbete kring barn som far illa och är förste 
socialsekreterare samt socionom i grunden. Har själv arbetat med barn som far illa sedan 1989 och 
har handlett sedan 2003. Handledningen vilar på en systemteoretisk grund. 
 
Intervjuperson 3. Kvinna runt 40 år som arbetar som intern metodhandledare samt förste 
socialsekreterare med socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning och 
utredningsarbete av barn som far illa. Har arbetat som metodhandledare sedan 2008. Är 
socionom i grunden och har själv arbetat med myndighetsutövning av barn som far illa 
sedan 2004. Handledningen vilar på en systemteoretisk grund men då hon själv läst både 
narrativa metoder, psykodynamisk teori och en stor del utvecklingspsykologi färgar detta 
handledningen.  
 
Intervjuperson 4. Kvinna runt 50 år som arbetar som intern metodhandledare med 
socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning och utredningsarbete av barn som 
far illa. Är även förste socialsekreterare. Har arbetat som metodhandledare sedan 5 år 
tillbaka. Är socionom i grunden och har arbetat som handläggare på barnenheten i 5 år. 
Handledningen vilar på en systemteoretisk grund. 
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Intervjuperson 5. Kvinna runt 60 år som arbetar som extern handledare och är legitimerad 
psykolog och socionom. Har handlett socialsekreterare som arbetar med 
myndighetsutövning och utredningsarbete av barn som far illa sedan 1983. Har arbetat med 
barn som far illa på institution och behandlingshem sedan 80-talet, dock aldrig med 
myndighetsutövning. Handledningen vilar på en psykodynamisk grund samt systemteori.  
 
Intervjuperson 6. Kvinna runt 60 år som arbetar som extern handledare, är socionom och 
legitimerad psykoterapeut samt familjerådgivare. Har arbetat inom Barn och 
Ungdomspsykiatrin i 27 år samt 3 år i ett projekt med småbarnsfamiljer. Hon har handlett i 
20 år och handledningen vilar på en systemteoretisk grund.  
 
5.1.2  Tema 1: Arbetet väcker osäkerhet 
Samtliga av de intervjuade personerna beskrev på olika sätt hur socialsekreterare i 
handledning ofta berättar om osäkerhetskänslor kring utredningsarbetet,  
bedömningsförfarandet och framförallt vid tvångsåtgärder. Intervjupersonerna beskriver 
bland annat hur osäkerhetskänslorna handlar om avvägningar, huruvida föräldrarna kan ta 
hand om sina barn eller inte, om det är tillräckligt illa för att man ska kunna motivera ett 
tvångsomhändertagande, vilka insatser man ska sätta in och vilka konsekvenser ingripandet 
kan ge : 
 
Ofta är det svårt med föräldrar som brister i sin omsorg men frågan är om de brister så mycket att man måste 
omhänderta? Det väcker dilemman om föräldrarnas duglighet, att omhänderta eller erbjuda frivilliga insatser 
som till exempel stödfamiljer eller kontaktpersoner. 

 
Det svåraste är när man ska fatta beslut om omhändertaganden och man ser ett barn som far illa. Vad ska jag 
göra? När ska jag agera? Kan jag ha is i magen eller vad händer då? 
 
Du vet aldrig när den där gränsen går att det är tillräckligt illa. Du vet inte om jag har gjort tillräckligt, kunde 
jag gjort mindre eller skulle jag backat? Har jag gått för långt? När jag gjorde det här omhändertagandet, blev 
det verkligen det bästa för barnet? Du tampas hela tiden med de här frågeställningarna och det tror jag är 
väldigt tungt för socialsekreterarna 
 
Att arbetet är mycket tungt och tärande på socialsekreterarnas på det emotionella planet 
beskrivs av flertalet av handledarna eftersom socialsekreterarna bevittnar och är 
involverade i så pass allvarlig problematik som vanvård av barn innebär. En intervjuperson 
beskriver en sida av tvångsomhändertagande som väcker ilska och osäkerhet om huruvida 
man kan klara av att arbeta med detta svåra: 
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…om man arbetar med en familj där det inte finns tillräckligt med bevis för att genomföra ett LVU. När man 
får fallet beskrivet för sig kokar det inom en och man tvivlar på om man kan klara av detta, eftersom det är det 
värsta bland det värsta att arbeta med. 
 

Att hamna i en situation då du som socialsekreterare är bakbunden och inte kan agera så 
som du önskar, beskrivs av flertalet av intervjupersonerna. Handledarna beskriver att detta 
oftast handlar om att du inte har tillräckligt på fötterna för att tvångsomhänderta samtidigt 
som föräldrarna inte vill samarbeta med frivilliga insatser: 
 
Jag tror man ser för mycket som socialsekreterare och det är ett problem. Vad ska jag göra med allt jag ser? 
Detta blir ett bekymmer för du vet inte vad du ska göra för du har gett allt du kan ge men du har inte 
tillräckligt på fötterna för att säga till föräldern att antingen får du ta detta eller så placerar vi barnet. 
 
5.1.3 Tema 2: Arbetet skapar dilemman 
Hur socialsekreterare kan hamna i dilemman beskrivs på olika sätt av samtliga 
intervjupersoner och socialsekreterare som arbetar med barn som far illa tar bland annat 
upp dilemmat med tidsaspekter i utredningen. Tidsaspekter vad gäller att symptom på 
vanvård kan visa sig långt senare i barnets utveckling, tidsaspekter som socialsekreterarna 
måste förhålla sig till i utredningsarbetet som sätts i relation till det faktum att varje dag av 
fortsatt utredningsarbete utan ingripande innebär en faktisk verklighet för ett barn. Att 
detta stressar handläggare beskrivs tydligt i en av intervjuerna: 
 
…det vanligaste är ändå att barn behöver bli ett par år innan man ser symptom och det du vet är att 
föräldrarna missbrukar men du måste kunna påvisa att på detta sätt har missbruket påverkat barnet…det 
kanske inte uppvisar ett enda tecken och då är det inte tillräckligt för ett ingripande. 
 
Du har mängder med tidsgränser du ska följa: tidsgränser för förhandsbedömning, utredningstider, tider för 
övervägande av vård, olika tjänsteutlåtanden och beslut så du är ständigt styrd olika tider som du förväntas 
hantera. Så det är mycket stress som ligger på en handläggare. 
 

I en av intervjuerna beskrivs både dilemmat med tidsaspekter samt hur man som 
yrkesverksam slits mellan att hjälpa barnet men även försöka ta hänsyn till föräldern: 
 
Vad är barnets bästa är ju alltid den viktigaste frågan och vad händer om jag skyndar på eller om jag fördröjer? 
Gör jag en rättvis bedömning nu? Har jag sett tillräckligt? Varför sa man så och sa man så för att..? På något 
sätt vill man ju tro på föräldern och ge dem en chans men samtidigt tickar tiden och barnets mående på”. 
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 Ska man vänta för att få mer på fötterna eller ska man agera direkt, vilket val man än gör 
ger konsekvenser. Denna avvägning beskrivs ordagrant av tre intervjupersoner som 
ångestframkallande: 
 
Att arbeta med tvångsinsatser skapar oro för man kan veta att hur eländigt barnet än haft det spelar det ingen 
roll för barnet för ett ingripande kommer att skapa trauma för barnet och familjen hur som helst. Detta är 
ångestframkallande 
 

Annat dilemma som beskrivs av intervjuad handledare är när föräldrarna är både ond och 
god, kan tillgodose barnets behov på ett sätt men brister kraftigt på andra: 
 
 Ett dilemma kan vara då en förälder är både god och ond, att föräldern är bra för sitt barn men samtidigt dålig. 
En socialsekreterare som jag hade i handledning berättade om en mamma som hon hade. Mamman var tog 
oerhört väl hand om sitt barn på så sätt att barnet var i tid på dagis, hela rena kläder osv. Men 
socialsekreteraren kände att något var fel så hon arbetade enträget på för att upptäcka detta. Ett halvår senare 
bröt mamman ihop och det visade sig att hon hade ett mycket omfattande missbruk 
 

5.1.4 Tema 3: Arbeta med små barn 
Risken att hamna i känslomässiga dilemman och känna osäkerhetskänslor kring 
bedömningsförfarandet och utredningsarbetet tycks även vara större ju mindre barnet i 
fråga är eftersom de minsta barnen är mer oskyddade och utlämnade till sin omgivning, 
saknar ord för att beskriva sin situation och möjlighet att ta sig bort från det som skadar 
dem. Att arbeta med små barn innebär att utsattheten hos barnet är mycket mer påtaglig, 
utsatthet som du som myndighetsperson måste ta ställning till och hantera: 
 
Desto mindre barn desto värre för man kan ju inte prata med de minsta själv. Är det spädbarn så måste du ju 
titta på helt andra saker än vad som sägs. 
 
(…)små barn skapar mer ångest än vid tonårsbarn, tonårsbarn kan ju springa därifrån. 
 
Det är de små som påverkar allra mest. Man måste ändå konstatera att handläggare mår riktigt dåligt i perioder 
då du har så tunga frågeställningar att hantera och ta ställning till och du befinner dig i en mycket utsatt 
situation och du jobbar i myndighet med de små barnen. 
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5.1.5 Tema 4: Arbetet väcker oro och frustration 
Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur socialsekreterare under handledning tar upp 
känslor av oro som arbetet väcker. Dessa känslor kretsar i de flesta intervjuutsagor omkring 
barnets mående där det är oklarheter, där frågor ännu inte besvarats eller värre inte kan 
besvaras för föräldrarna inte vill samarbeta: 
 
Det finns oro och oro. En skyddsoro över barnet då måste man agera och det är inte så mycket att snacka om. 
Men det där lite mer diffus oron kan vara svårare för socialsekreteraren och det är nog där dilemmat är… 
 
I tre av intervjuerna beskrivs även hur denna oro adderas med oro för vad ledningspersonal 
ska säga om insatser som man överväger och att detta väcker ännu mer frustration i 
ärendet: 
 
Socialsekreterare beskriver ofta att frustrationer, oro, oror för barnets utsatthet, oror för den ekonomiskt 
stressade situationen där det kommer klagomål från ledningen om att man inte får placera fler barn. 
 
I en intervju blir det tydligt att den oro som socialsekreterarna känner även är viktigt för 
utredningsarbetet och kan vara en viktig signal att lyssna på då den kan rymma viktig 
information:  
 
Oro är en viktig källa som man måste gräva i för den rymmer information som inte handlar om känslor utan 
även om faktiska saker som tex att man efter en stund förstår att man glömt att ringa någon viktig person. 
 
Att oro även väcker andra känslor beskrivs på följande sätt av en intervjuperson: 
…oro väcker frustration, man blir förbannad av det, man blir ledsen av det och man blir stressad. 
 

En intervjuperson hur känslor av oro eller frustration kan förkläs och omformuleras av 
socialsekreterarna: 

 
Oro kommer mer upp som frustration som sen omformuleras till oro. Jag hinner inte med att skriva! Oj vad de 
ställer in möten! Eller om man möter en förälder som far ut och är otrevlig mot dig så talar socialsekreterarna 
inte om detta utan de talar om att de känner oro för föräldraförmågan för barnet. Man pratar då inte om 
frustrationen över förälderns beteende mot dig utan om oro för barnet 
 
Frustration pratar man om i handledning men arga är det sällan en socialsekreterare blir; mer frustrerad och 
irriterad och de blir ofta förvånade över att man blir arg på sin familj hemma eller kollegor. Så frustration lägger 
sig kanske inte riktigt där den ska. 
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5.1.6 Tema 5: Andra emotioner som väcks i arbetet  
De flesta intervjupersoner svarade att socialsekreterare ofta beskrev att känslor av att 
ångest, förtvivlan och oro väcks i arbetet. Flera av intervjupersonerna beskrev hur känslor 
av omhändertagande och raseri kunde väckas i socialsekreterarna då de på olika sätt blev 
varse att ett barn for illa:  
 
Dessa frågor som man har väcker allt från frustration till ångest…inte ångest på så sätt att man blir helt 
tokig…utan kan jag gå hem, om det kanske händer en fredag? Eller ska jag stanna här på jobbet? Denna 
frustration skapar ångest och tvivel. 
 
Det väcker raseri, förtvivlan, omhändertagande känslor, moderskänslor och andra jättestarka känslor att se barn 
som far illa. Man påverkas mycket i jobbet. 

 
Det framkommer även i en intervju hur socialsekreterare ställs inför svåra känslor som förs 
över från föräldrarna, att socialsekreterarna får ”bära” deras känslor och sina egna. Sådana 
känslor beskrivs i en intervju som känslor av hopplöshet, maktlöshet och skuld. Detta 
skapar i sig oreda och förvirring i socialsekreteraren. Samma intervjuperson beskriver hur 
det professionella tänkandet och moralisering kan dölja känslor av aggression: 
 
Arbetet väcker så mycket; dels väcker det att man tar in väldigt mycket av föräldrarnas känslor av hopplöshet 
och maktlöshet och det blir snurrigt och virrigt…det kan ju vara skuld också som socialsekreterarna tar in, att 
man inte kan hjälpa den som man ser behöver hjälp…det som kan vara lite krångligt att få fram under 
handledning är de aggressioner som socialsekreterarna känner för föräldrarna för de kan vara lite krångliga att 
få fram och döljs ofta av professionellt tänkande och de kanske först visas genom att man moraliserar över 
föräldrarna, att man tycker de borde veta bättre. 

 
En annan intervjuperson beskriver bortträngningsmekanismer som uppträder då arbetet 
innebär svåra emotioner: 
 
Det finns ju en del bortträngningsmekanismer i arbetet med barn som far illa eftersom man har svårt att hålla 
kvar information för den är så svårt, jobbigt och väcker så mycket ångest. Man drar sig till exempel för att ta 
reda på och undersöka ett sexuellt övergrepp och man kan bagatellisera information. 
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5.1.7  Tema 6: Att utsättas för hot 
Några av intervjupersoner beskriver en mycket allvarlig och alarmerande arbetssituation 
där stark kritik emot socialsekreterarens egen person samt hot förekommer. När detta kläs 
med ord i handledning beskrivs rädsla, oro och frustration: 
 
Om hot och kritik pratar man mycket om i handledning och man mår ibland jättedåligt, och frustration och att 
det är skrämmande då det kan uppstå hotsekvenser, ja, det kan ju gå väldigt långt. 
 

Samtidigt beskriver en annan intervjuperson hur lite hot som socialsekreterarna utsätts för 
med tanke på det hot som socialsekreterarna själva utgör med makten att göra 
tvångsomhändertaganden. De personliga förutsättningarna som socialsekreterarna har 
spelar sedan en viktig roll för hur man kan hantera de hot som uppkommer: 
 
Alltså, vi kan ibland fascineras över att det inte är så mycket hot som det kanske borde vara. Det blir lite 
märkligt när föräldrar faktiskt förstår att man är den där hotfulla. Jag säger inte att det alltid är så…sen när det 
väl händer tar det ju väldigt mycket på en…sen har en del hårdare hud än andra. Den hårda huden kommer nog 
ifrån dels hur man tar hjälp av gruppen men även vem du är som person och dina erfarenheter. 
 
5.1.8 Tema 7: Konsekvenser av kritik och hot 
Andra beskriver hur kritiken och hoten ger allvarliga konsekvenser för de berörda barnen 
då utredningsarbetet urholkas och inte håller god kvalitet eftersom socialsekreteraren inte 
vågar agera: 
 
Man pratar ofta om frustrationen över att utstå så mycket kritik men även om rädslan över att utsättas för hot. 
Rädslan kan ge konsekvensen att man inte vågar gå vidare i ärenden. 

 
Sen känner de sig ofta utsatta och tidningar och tv kommer in och granskar och de får inte uttala sig. Det värsta 
jag ser är när man som socialsekreterare fjärmar sig och tycker det är svårt att möta andra så man tar till 
exempel inte kontakt med skolor eller andra som kan komma med kritik. 

 
Den  direkta  konsekvensen  är  att  rädslan  förlamar  och  gör  att  man  inte  tar  nödvändiga  

kontakter  men  en  mer  sekundär  effekt  beskrivs  i  en  intervju  då  man  som  regel  på  ett  

socialkontor  byter  handläggare  när  hot  förekommit.  Effekten  av  detta  blir  då  att  viktig  

kunskap  kan  förloras  eftersom  allt  inte  kommer  med  i  de  skriftliga  journalerna  eller  beskrivs  

av  den  tidigare  handläggaren.  Samtidigt  beskrivs  av  en  annan  intervjuperson  hur  

handläggarbyte  som  följd  av  hot  kan  vara  ett  sätt  att  få  inblick  i  hur  ett  ärende  sköts:  
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Ibland händer det i halvlek att man tar in en annan handläggare, inte byter ut utan en till person kommer in. 
Ofta kan du förlora kunskap vid handläggarbyten. Men vid hot byter vi generellt alltid handläggare. 

 
Hot kan ge katastrofala följder till exempel att man inte orkar, vågar gå vidare i ärenden. Det är mänskligt på 
ett sätt och detta är inte vanligt. Men det finns…jag har stött på exempel där man tagit in en annan 
handläggare som plötsligt ser hur ett barn farit illa under många år utan att den tidigare handläggaren reagerat 
tillräckligt. 
 

5.1.9 Tema 8: Att stanna kvar i arbetet eller inte 
De flesta intervjupersonerna beskriver hur arbetet med myndighetsutövning kring barn 
som far illa är bland det svåraste arbete man kan utföra och att socialsekreterare ofta under 
handledning talar om tvivel kring att vara kvar i arbetet. Det som är svårt beskrivs på olika 
sätt av olika intervjupersoner bland annat med ord om socialsekreterarnas utsatthet, tunga 
arbetsuppgifter, en primitiv värld, press och det problematiska med att hantera detta över tid. 
En tydlig konsekvens av detta är att socialsekreterare slutar sina arbeten: 
 
Det är inte ovanligt med gråtande handläggare, det är mer vanligt än ovanligt. Så detta är det jobbigaste man 
kan göra. 
 
En del bär på tankar om man klarar av att jobba med detta och om det verkligen är ett bra jobb. Om man orkar 
vistas i denna primitiva sida av världen? Om man kommer vara en glad människa eller en bekymrad människa.  
 
Det är många handläggare som mår riktigt dåligt eftersom jobbet är svårt att hantera över tid. Detta är en 
väldigt utsatt situation och jag tror nog det är den mest utsatta du kan ha… Det slutar personal hela tiden på 
sådana här enheter och det är inte för att man tycker arbetsuppgifterna är tråkiga men det blir för tungt, man 
orkar liksom inte, man klarar inte av att ha denna press på sig så folk slutar. 
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6 ANALYS 

Under  detta  avsnitt  redovisar  jag  mina  tolkningar  och  analyser  som  jag  fått  genom  att  

studera  empirin.  För att få en tydlig koppling i forskningsmaterialet kopplar jag mina 

resonemang till uppsatsens syfte, teorier och metoder.  
 
6.1 Emotionell påverkan 
Resultaten från intervjuerna visar en tydlig bild av att socialsekreterarnas arbete kan 
innebära en situation där man dels kan göra för mycket, ingripa i onödan och orsaka 
lidande men samtidigt finns risken att vara för passiv. Dessa känslor beskrivs i denna studie 
främst utifrån svårigheter kring tvångsomhändertagande av barn. Tidigare studier och 
medias rapportering visar på hur underlåtenhet till att ingripa kan te sig oerhört illa 
(www.rb.se). Detta beskrivs i litteraturen på så sätt att socialsekreterarens beslut innebär 
stora konsekvenser för andras liv vilket skapar oro och ångest i personen som är satt att 
fatta beslutet (Claezon 2004; Killén 2008, 1983, 1999). När barnet är litet och försvarslöst 
visar denna studie att osäkerhetskänslorna ökar och det kan antas utifrån tidigare forskning 
att ångesten och oron är större vid arbete med de små barnen än med de större (Killén 1999). 
Hur stor ångesten är eller vilka proportioner den tar framkommer inte entydigt i resultaten 
utan bara att den finns i arbetet med myndighetsutövning kring barn som far illa samt att 
socialsekreterare visar eller tar upp den i handledning. Som intervjuresultaten visar ställs 
socialsekreterarna inför svåra frågeställningar som de ska ta ställning till och hantera. Att  
även möta och bära andras känslor så som föräldrarnas hopplöshet och maktlöshet, att 
känna skuld för att inte kunna hjälpa tillräckligt eller skuld för att inte kunna hjälpa barnet  
kopplar jag till begreppet sekundär traumatisk stress (Killén 2008) som i sin tur kan leda till 
utbrändhet hos den yrkesverksamme. 
 
6.2 Försvarsmekanismer 
Att arbeta med barn som far illa innebär att du bevittnar oerhörda kränkningar av barn 
något som i sin tur väcker ilska och aggression hos den yrkesverksamme. Dessa känslor 
kommer dock inte alltid fram i sin rätta form och detta kan enligt resultat från studien bero 
på att socialsekreterarna har ett så kallat professionellt tänkande eller använder 
bortträngningsmekanismer eftersom detta väcker så mycket ångest i socialsekreteraren. Detta 
stämmer överens med vad litteraturen kan berätta om reaktioner på upplevelser av ångest 
och konflikt, farlighet och hot (Cullberg 2001). En effekt av detta kan enligt författaren Kari 
Killén (2008) bli att socialsekreterarens egen känsla av ångest skapar ett behov av skydd och 
försvar något som i sin tur skuggar förmågan till att leva sig in i den andre parten/klienten.  
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I intervjumaterialet beskrivs hur socialsekreterare kan reagera på ett omvänt sätt än vad 
som är adekvat för situationen eller representativt för den egentliga känslan samt hur 
socialsekreterare sällan blir arga men ofta förvånade när ilska kommer ut på familj eller 
kollegor. Jag tolkar detta som en reaktionsbildning som beskrivs i litteraturen av Cullberg 
(2001) och Sigrell (2000). En koppling som jag gör är att reaktionsbildning kan ha ett positivt 
syfte om man studerar resultaten utifrån det som litteraturen beskriver som det goda 
förändringsarbetet, vilket kräver bland annat lyhördhet och öppenhet inför föräldrarna 
(Killén 1999; Claezon 2004) eftersom stiltje i framåtskridandet tenderar att uppstå då du 
fastnar i känslor av ilska och aggression. Jag tolkar socialsekreterarnas förmåga att inte låta 
känslorna ta över i arbetet med föräldrarna som ett sätt att försöka bibehålla 
framåtskridandet. En annan aspekt är den idealbild som socialarbetaren själv beskriver i 
tidigare studier; när arbetet utförs med genuin nyfikenhet inför klienten, respektfullhet och 
ödmjukhet (Wåglund 1999) och kanske är reaktionsbildning i vissa fall ett sätt att svara på 
detta. 
 
6.3 kritik, hot och konsekvenser 
Utifrån det psykodynamiska begreppet individuationsprocessen (Cullberg 2001) gör jag 
analysen att långvarig kritik emot den egna personen kan vara skadligt för individer men 
att upplevelsen är starkt beroende av vem man är som person, av tidigare erfarenheter samt 
andra faktorer som kan verka som en motvikt. Av de sex intervjuade personerna beskriver 
tre hur socialsekreterare under handledning berättar om hot mot den egna personen och 
dennes familj. Resultaten visar inte att hot av detta slag är vanligt men dock 
anmärkningsvärt då konsekvenserna av hot är så pass allvarliga. Att tappa förmågan till att 
gå vidare i ärenden eller ta nödvändiga kontakter innebär att information och viktiga 
pusselbitar fattas för att utredningen ska bli väl genomförd eller så som litteraturen 
beskriver det; till den terräng som måste avtäckas (Killén Heap 1983). Konsekvenser av en 
dåligt genomförd utredning beskriver Killén (1999) som mycket allvarliga för barnet och för 
familjen eftersom allt vidare arbete bygger på detta underlag. Även det inre referenssystemet 
(Cullberg 2001) som påverkas kontinuerligt under våra liv kan tänkas påverkas i negativ 
riktning vid upplevelser av hot.   
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6.4 Att inte orka mer 
Dessa forskningsresultat visar att arbetet innebär en så pass stark emotionell påverkan av 
negativ karaktär att vissa socialsekreterare väljer att sluta sitt arbete eller har funderingar på 
att göra det. Jag gör en koppling till det som systemteorin beskriver och att individen är en 
del av det omgivande systemet, eller som jag tolkar det världen (Börjesson, Mether 1989: 22-
23). Satt i detta sammanhang kan tolkningen göras att den negativa påverkan i arbetet gör 
att socialsekreterare inte upplever världen som positiv och stabilt då man i sitt i sitt arbete 
på ett eller annat sätt, mer eller mindre frekvent, kommer i kontakt med föräldrar och 
vårdnadshavare som begått övergrepp och skadat barn. Detta kan antas innebära för 
socialsekreteraren en stor påfrestning vad gäller det inre systemet ur ett systemteoretiskt 
perspektiv (Öqvist 2003: 13-14). Om det omgivande systemet till för stor del präglas av 
lidande och ångest är konsekvensen att socialsekreteraren som arbetar med barn som far illa 
väljer andra arbetsuppgifter mycket logisk enligt min tolkning. 

  

Att socialsekreterare enligt intervjuresultaten slutar ”hela tiden” är oroande då jag anser att 
kontinuitet är viktigt dels för relationsskapandet mellan den yrkesverksamme och 
barnet/familjen men även för, som intervjuresultaten visar, att information omkring barnet 
inte ska gå förlorad vid handläggarbyten. Att intervjua metodhandledare vad gäller 
socialsekreterarnas möjligheter att klara av arbetet eller inte bär på en del metodologiska 
frågetecken. Utav tre intervjuade metodhandledare svarade endast en att arbetet i sig var så 
emotionellt svårt att man valde att sluta av denna anledning. Detta skiljde sig från de 
externa handledare som beskrev den emotionella påverkan som en mycket trolig anledning 
till att man slutar arbetet. Jag drar slutsatsen att denna fråga är känslig för 
metodhandledarna eftersom deras tjänst innebär att vara förste socialsekreterare med 
ansvar att ombesörja gruppens trivsel. 
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7. SLUTSATSER  
Resultaten  från  denna  studie  visar  att  socialsekreterare  i  handledning  på  olika  sätt  beskriver  

att  arbetet  är  mycket  emotionellt  påfrestande.  Socialsekreterare  beskriver  under  

handledning  bland  annat  hur  de  i  sitt  arbete  bevittnar  svåra  förhållanden  som  vanvård  av  

barn  innebär  och  beskriver  hur  de  försöker  förhålla  sig  till  och  hantera  detta.  

Socialsekreterare  beskriver  även  olika  former  av  dilemman;  till  exempel  då  

socialsekreteraren  inte  kan  agera  fast  än  man  ser  att  barnet  inte  mår  bra  i  sin  nuvarande  

situation.  Att  inte  kunna  agera  på  grund  av  otillräcklig  utredning  och  brist  på  bevis  för  ett  

tvångsomhändertagande,  att  samtidigt  behöva  dra  ut  på  tiden  för  att  finna  mer  underlag  

och  då  veta  att  barnet  far  illa  är  enligt  intervjuresultaten  ångestframkallande  och  stressande.  

Intervjuresultaten  beskriver  även  en  svår  arbetssituation  för  socialsekreterarna  då  de  ser  

föräldrarnas  lidande  och  ångest,  något  som  kan  föras  över  på  socialsekreterarna.  

Intervjuresultaten  visar  även  på  hur  svårt  ett  ingripande  kan  vara  för  både  socialsekreterare,  

barn  och  familj  då  det  skapar  trauman  hur  man  än  gör;  att  inte  ingripa  ger  negativa  

konsekvenser  och  att  ingripa  även  så.  Oro  är  en  återkommande  beskrivning  av  vad  som  

hanteras  under  handledning  av  socialsekreterarna.  Detta  kan  bland  annat  vara  oro  över  att  

inte  göra  rätt  bedömningar.  Att  även  organisationen  skapar  en  oro  för  socialsekreterarna  

visar  resultaten  då  en  intervjuperson  berättar  att  det  kan  komma  klagomål  från  ledning  då  

man  placerar  ett  barn.  Ord  som  handledarna  väljer  att  beskriva  socialsekreterarnas  

emotionella  påverkan  med  är  bland  annat:  stress,  ångest,  frustration,  förtvivlan,  oro,  

omhändertagandekänslor,  raseri  och  aggression.    

Handledarna  som  intervjuats  i  studien  beskriver  olika  konsekvenser  av  den  emotionella  

påverkan  som  socialsekreterarna  utsätts  för.  Ett  sätt  för  socialsekreterarna  att  hantera  den  

emotionella  påverkan  de  möter  i  arbetet  är  olika  försvarsmekanismer,  försvar  som  kan  ta  

energi  och  fokus  från  arbetet.  Vissa  intervjupersoner  beskriver  även  hur  socialsekreterare  

inte  klarar  av  att  hantera  arbetet  över  tid  och  slutar.  En  annan  allvarlig  konsekvens  som  kan  

komma  ur  den  emotionellt  påfrestande  arbetssituationen  är  att  utredningsarbetet  urholkas  

eftersom  socialsekreterarna  inte  är  objektiva  i  sitt  utredningsförfarande  eller  som  andra  

intervjuresultat  visar,  för  rädda  för  att  utsättas  för  kritik  och  hot.    
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8. DISKUSSION  

Denna studie har som ansats att beskriva vad intervjuade handledare kan berätta om 
emotionell påverkan och konsekvenser i socialsekreterarens arbetssituation. De empiriska 
resultaten är för mig mycket oroande då jag inser att socialsekreterare mår mycket dåligt i 
sin yrkesroll efter vad intervjupersonerna berättar om sina erfarenheter. Vad som kanske är 
än mer oroväckande är de allvarliga konsekvenser detta innebär för barnen, barnen vars 
trygghet ska säkras av socialtjänsten. Denna socialtjänst tycks i mina ögon och utifrån dessa 
intervjuresultat inte kunna ta sitt ansvar. Detta är ett alarmerande problem för 
ledningspersonal inom socialtjänsten men även för politiker att vara varse om och söka 
lösning på. Utifrån vad intervjupersonerna beskriver skapar ledningen än mer stress i 
organisationen genom klagomål vid placeringar och omsorg om budgeten. Min fråga är vad 
som hände med omsorgen om barnen? Av egen yrkesmässig erfarenhet vet jag att i vissa 
kommuner kan en eller ett fåtal placering utanför hemmet spräcka ett budgettak och göra 
att resterande budgetår inte får innebära några övriga placeringar. Konsekvenserna är 
allvarliga samtidigt som detta sällan tas upp i debatter eller politiska manifest. När 
övergrepp kring barn blir uppenbara för resterande delen av Sverige reagerar vi med fasa 
och media ställer socialchefer mot väggen och de krävs på en förklaring. Problemet är bara 
att socialtjänsten inte får uttala sig i enskilda fall, tycks vettskrämda över frågan och sällan 
förklaras och ringas problemet in. Och där tycks det stanna. 
 
Att på ett vetenskapligt sätt beskriva ett ämne som emotionell påverkan i arbetet med barn som 
far illa har, så här i efterhand betraktat, varit svårt. Detta ämne rymmer många intressanta 
aspekter och intervjuresultaten gav mycket intressant material, vilket har gjort processen att 
"fånga in”, formulera och avgränsa uppsatsen svår. Att ämnet känns personligt och mycket 
angeläget eftersom det berör de allra minsta och mest försvarslösa i vårt samhälle har även 
gjort det komplicerat. Jag finner dock att jag undersökt det jag ämnat och resultaten svarar 
på mina forskningsfrågor. Som tidigare nämnts har valet av teori förenats med vissa 
svårigheter på så sätt att den psykodynamiska teorin är djuplodande och "krävande" vad 
gäller kunskap om den/det som teorin ska appliceras på. Det kan ställas i relation till att jag 
träffat intervjupersonerna endast en gång under 45-60 min/person. Att använda denna teori 
har gjort att det i vissa delar av analys- och tolkningsarbetet funnits farhågor att vara för 
spekulativ och har av denna anledning inte tagit upp delar av teoribeskrivningarna i min 
analys.  
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Studien har genererat många vidare frågor som förtjänar att besvaras med tanke på det 
ansvar vi har för barnen. En sådan fråga är hur socialtjänsten ur ett organisatoriskt 
perspektiv kan arbeta för att synliggöra barn som far illa och skapa en fruktbar arbetsmiljö 
för socialsekreterarna som gagnar barnen på ett framgångsrikt sätt? 
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9. INTERVJUGUIDE 

Följebrev och intervjuguide:  
 
Hej! 
Det jag frågar om är generella bilder av socialsekreterare som arbetar med 
barnavårdsärenden på Socialtjänsten. Du kommer att få läsa uppsatsen innan publicering 
och efter dina synpunkter ändrar jag materialet. Du är anonym och jag kommer hantera 
materialet på så sätt att din identitet inte kan framgå. Intervjun kommer att bandas men 
efter att uppsatsen är inlämnad raderas ljudfilen. 
  
Bakgrundsfakta av intervjupersonen 

• Ålder 

• Kön 

• Yrke och befattning 

• Är du intern eller extern handledare? 

• Hur många handleder du?  

• Erfarenhet av att själv arbeta med barn som far illa inom socialt arbete? Hur länge? 

• Arbetat med metodhandling av socialsekreterare på barnenheter hur länge?  

• På vilken teoretisk grund vilar metodhandledningen?  

• Har handledaren själv barn? Hur gamla? 

• Hur ofta får socialsekreteraren handledning av dig? Och hur länge per gång? I grupp eller 
individuellt? 

• Vilken ”status” uppfattar du att handledning har på den specifika arbetsplatsen? Känner 
man sig tvingad? Uppskattar man det? Stor uppslutning? 
 
Detta är områden som jag tänker att vi kan prata omkring och jag kommer att ställa följdfrågor. Jag 
vill med mina frågor problematisera professionen och frågar inte efter hur man hanterar eller löser 
problemen.  
 

• Vad beskriver socialsekreterare som svårt i sitt arbete? Vilka känslor beskriver de inför 
mötet med det som är svårt? 
 

• När det gäller utredningar och bedömningar av anmälningar av barn som far illa, vilar 
mycket ansvar på socialsekreterarens egen förmåga att inhämta uppgifter samt göra en 
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bedömning av barnets bästa, mående och utveckling. Stämmer detta anser du? Beskriver 
socialsekretare i handledning svårigheter med detta utifrån ett eget psykologiskt plan? Hur 
ser du att denna uppgift påverkar dem i deras yrkesroll? 
 

• När socialsekreteraren ska samarbeta med familjer där någon av föräldrarna gör sitt barn 
illa, hur beskriver socialsekreteraren dessa möten? Var finns svårigheterna? Vilka känslor 
ser du väckas hos socialsekreteraren? 
 

• Att arbeta med myndighetsutövning innebär att man har makt. Beskriver socialsekreterare 
svårigheter med detta och i så fall på vilket sätt? 
 

• Socialsekreteraren som arbetar med barn som far illa och deras familjer får ofta olika roller; 
Tex rollen som en trygghet och övergångsobjekt eller ett hot som har makt över andra. 
Berätta vad du ser av detta i handledning. Är det problematiskt för socialsekreteraren att ha 
olika roller och i så fall på vilket sätt? 
 

• Att arbeta med barn som far illa är antagligen starkt förknippat med oro. Ser du detta? Och 
vad handlar denna oro om? Hur kan det påverka socialsekreteraren i hennes yrkesroll? 
 

• Får socialsekreterare utstå mycket kritik, ilska och frustrationer? Om ja, hur påverkas de av 
detta i sin yrkesroll? 
 

• Att arbeta med barn som far illa och själv ha små barn, hur tror du socialsekreteraren 
påverkas av detta i sin yrkesroll? 
 

• Anser du att det finns en risk att socialsekreterare värjer sig för svårigheter och väljer att inte 
se det som är svårt? 
     - om ja, vilka konsekvenser ger detta? 
              

• Är det något som du vill lägga till? 
            Som jag missat att fråga om? 
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