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Abstract 
Author: Elin Gergis 

Title: Resistance in child care - A qualitative interview study on social 

workers' work with the guardian who resists. 

Supervisor: Ulrika Järkestig-Berggren 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of the study was to investigate how social workers with practical 

experience of the child and family area are working to achieve 

cooperation with guardians who are resisting. I have used a qualitative 

interview study to investigate this. I have also used the theories of 

professional professionalism and power to analyze it. The result of the 

study shows that there are many influencing factors that play in the work 

process between social workers and guardians, both social workers' skills 

in the field, but also how problematic circumstances the custodians are 

and how much resistance is expressed in the particular case. This study 

also show that resistance can be expressed in many different ways, for 

example, by the detention of a guardian or a failure to attend planned 

meetings. Different strategies for what social workers can do with 

resistance is shown in this study. 
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1. Inledning 
Ideén till att skriva denna uppsats väcktes under min praktik i Nya 

Zeeland. Där fick jag arbeta med barn som hade blivit utsatta för olika 

problematiska omständigheter som till exempel misshandel, försummelse 

och våld i nära relationer. Varje barns historia väckte många starka 

känslor hos mig när jag hörde vad de har fått gå igenom. Jag fick då även 

se socialarbetarnas genuina och omsorgsfulla arbete med familjerna.  

 

Under min praktik fick jag möjligheten att observera en stor del av 

socialarbetarnas arbete med familjer. Jag fick utifrån det lära mig att 

familjens levnadsförhållanden oftast var källan till barnens utsatta 

situation. Hur socialarbetarna arbetade med familjerna var avgörande för 

vilken hjälp de kunde få. Jag fick även lära mig att vårdnadshavarna till 

barnen var den målgrupp som var svårast att arbeta med trots att det var 

barnens behov som skulle vara i centrum för arbetsprocesserna. Det kan 

finnas många bakomliggande orsaker till varför socialarbetarna upplevde 

detta men en särskild intressant del jag uppmärksammade handlade om 

hur de arbetade kring att nå samarbete med vårdnadshavare som gjorde 

motstånd. Kanske är det en naturlig reaktion av vårdnadshavarna då de 

kan ha en rädsla för vad socialarbetarna kan göra? Oavsett anledning 

varför motstånd uppstår är det ett faktum att den mest utsatta målgruppen 

drabbades, det vill säga barnen. Detta dilemma upplevde jag i sin helhet 

vara komplext, svårt och ansträngande för socialarbetarna. Det återkom 

ständigt i deras arbete och var även ett omdiskuterat ämne mellan dem.  

 

Det fanns många olika aspekter på hur och varför motstånd uppstod. I 

många fall kunde motstånd ta sig uttryck genom att vårdnadshavare 

exempelvis inte ansåg att sina levnadsförhållanden var problematiska och 

eller att de nekade att specifika situationer hänt. För att ge en klarare bild 
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av detta fanns det till exempel en familj i Nya Zeeland som tydligt hade 

en bristande omvårdnad för sina barn. Några faktorer som tydde på att 

barnens behov inte var tillgodosedda var att vårdnadshavarna bland annat 

inte hade tydliga mat,- sov,- eller hygienrutiner för barnen i hemmet. 

Familjen var inblandad i alkohol- och drogmissbruksproblematik samt att 

olika former av våld förekom. Att våld förekom i hemmet hade barnen i 

familjen berättat för socialarbetarna, vilket sedan förnekats av 

vårdnadshavarna. Utifrån de observationer socialarbetare gjorde hade de 

observerat att deras barn haft blåmärken på kroppen vid ett flertal gånger 

olika tillfällen. Socialarbetarna hade även observerat att deras barn hade 

börjat utveckla olika problematiska beteenden som till exempel mobbning 

och våld mot andra barn. Helhetsbilden visade att barnens behov inte var 

tillgodosedda och att hemmets levnadsförhållanden inte var hälsosamt för 

deras utveckling. Socialarbetaren hade arbetat med familjen under en 

längre period och parterna var fortfarande inte överens om problematiken 

som förelåg i familjens levnadsförhållande. Om familjens 

levnadsförhållande i hemmet inte förbättrades fanns det risk för barnen att 

utvecklas missgynnsamt.  

 

Den vanligaste orsaken till att socialarbetare hade svårt att nå samarbete 

med vårdnadshavare var att parterna inte var överens om problematiken. 

Detta medförde ofta att vårdnadshavare gjorde motstånd, främst genom 

att förneka problematiken som förelåg. Min nyfikenhet har lett vidare till 

att undersöka hur socialarbetare arbetar med vårdnadshavare som gör 

motstånd då jag upplevde att de arbetade mycket med det. Detta arbete 

handlar om vårdnadshavares motstånd i den sociala barnavården och hur 

socialarbetare praktiskt sätt kan gå tillväga när motstånd uttrycks. 

 

1.1 Problembakgrund 

Alla barn har enligt 6 kap. 1§ föräldrabalken (SFS 1983:47) rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. När barn riskerar att växa upp i 
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skadliga förhållanden då barns vårdnadshavare inte kan ansvara för dem, 

är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn växer upp i 

trygga förhållanden. Socialtjänsten ska “i nära samarbete med hemmen” 

stödja och skydda de barn som riskerar att utvecklas missgynnsamt (SFS 

2017:809). Det är i första hand barnets vårdnadshavare som ansvarar för 

att barns behov tillgodoses. Men om vårdnadshavarna inte kan uppfylla 

det ansvar som föräldrabalken (SFS 1983:47) kräver kan socialtjänsten 

stödja vårdnadshavare i syfte att komplettera föräldraskapet under barns 

uppväxt. Vårdnadshavarnas stöd för sina barn kan ur ett mer långsiktigt 

och större perspektiv förebygga barnets framtida hälsorelaterade- och 

sociala problem (Socialstyrelsen, 2015; SFS 2017:809; SFS 2014:377; 

Johansson, 2012).  

 

Socialarbetarens arbete med vårdnadshavare bör förhålla sig till lagar, 

förordningar och bestämmelser. På makronivå ska det syfta till att reglera 

medborgarnas trygghet och rättssäkerhet, då statens roll är att säkerställa 

detta samtidigt som individuell frihet ges. Sveriges välfärdssystem har 

länge ansetts vara en normativ helhetsstruktur med goda avsikter att 

forma goda medborgare. Ur ett större perspektiv tar socialarbetare 

ständigt hänsyn till den normalitet som görs i arbetet med klienten och 

blir då avgörande i bedömningar. Normalitet innebär att de förhåller sig 

till vad som är rätt respektive fel, normalt respektive onormalt eller vad 

som anses vara bra respektive dåligt. För att normalisera det avvikande, 

identifieras först vad som kategoriseras som det i syfte att behandla och 

åtgärda. Det kan handla om en situation, ett beteende eller en brukare. 

Vad begreppet avvikande i sin tur betyder, kan endast definieras i relation 

till normalitet och innebär därmed att begreppen är ömsesidigt beroende 

av varandra. Avvikelse kan komma att kallas för “icke-normalitet”, vilket 

i sin tur är ett yttrande som vidare kan analyseras, medan normalitet är 

icke-avvikande. Orsaken till varför normaliseringspraktik är centralt inom 

det sociala arbetet är för att vi i samhället har normer och lagar om vad 
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som anses vara fel, dåligt eller avvikande. Ett konkret exempel på en 

avvikande situation är att misshandla ett barn. Normaliseringen kan 

därmed vara en fördel då vi aktivt ingriper för att det inte ska inträffa, 

men det kan även leda till motsatta tankefigurer som vidare resulterar i 

diskussioner och konflikter. Socialtjänsten har således en dubbel funktion 

där de både ska stödja barn och familjer i behov samt utreda om barns 

hemförhållanden och uppväxtvillkor är godtagbara eller inte. Hur 

individer i sin tur väljer att positionera sig kopplas med de föreställningar 

de har av olika förhållanden (Johansson, 2012). 

 

Socialarbetare som arbetar med vårdnadshavare ska i bedömningar och 

beslut ta hänsyn till en särskild aspekt i arbetet. Det handlar om 

vårdnadshavares delaktighet i processen. Anledningen till att 

vårdnadshavarnas delaktighet är viktig beror på att de bör betraktas som 

medverkande aktörer i ärendet. Det underlättar även för socialarbetaren 

att få kontakt med barnet och tillgodose dennes behov genom olika 

insatser. Vidare är det även oacceptabelt att som socialarbetare använda 

tvångsåtgärder, som till exempel föra ett barn ur vård av sina 

vårdnadshavare, utan att försöka förstå vårdnadshavarnas olika roller och 

beteenden i förhållande till de problem som finns (Platt & Turney, 2012). 

Hur delaktiga vårdnadshavarnas är påverkar således processen och dess 

resultat. Enligt 3 kap. 5 § socialtjänstlagen ska insatserna utformas och 

genomföras tillsammans med den enskilde (SFS 2001:453), vilket kräver 

att vårdnadshavare är delaktiga. Delaktighet är förutsättningen till att 

samarbete nås mellan socialarbetare och vårdnadshavare (Platt & Turney, 

2012; Dahlberg & Forssell, 2006). 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns många olika problem som socialarbetare kan möta i arbetet med 

barnfamiljer som kan vara både tydliga och underförstådda. När åtgärder 

rör barn är det viktigaste arbetet för socialarbetare att tillgodose barns 

 
 9 (73) 



 

behov. Trots det arbetar socialarbetare huvudsakligen med sina 

vårdnadshavare, främst för att kunna få kontakt med barnet men också för 

att få vårdnadshavarna att bli delaktiga i processen. Då vårdnadshavarnas 

delaktighet är viktig i arbetsprocessen är det socialarbetarens och 

förvaltningens ansvar att nå samarbete med dem (Platt & Turney, 2012; 

Jönson, 2010; Socialstyrelsen, 2012). Nära samarbete mellan parterna har 

visat kunna ge bättre utredningsunderlag och mer gynnsamma insatser för 

familjen. Dock kan det uppkomma svårigheter att nå samarbete med 

vårdnadshavare och utredningarna kan då bli problematiska. Det kan rent 

konkret handla om att parterna har olika uppfattningar om vad 

problematiken är eller att vårdnadshavarna förnekar eller förkastar 

socialarbetarens bild av problemet. Det kan även bero på att 

vårdnadshavare har en rädsla för att bli ifrågasatta, att de har en negativ 

syn på socialtjänsten eller att de försöker gömma personliga problem som 

till exempel ett missbruk. Med andra ord kan motstånd uppstå och vad det 

grundas i beror på hur problematiskt omständigheterna är (Platt & Turney, 

2012; Dahlberg & Forssell, 2006; Forrester et al., 2012; Carlsson, 2005). 

 

Även tidigare forskning visar att motstånd är en utav de mest 

grundläggande faktorer som formar det sociala arbetets praktik. 

Socialarbetare som arbetar med barnfamiljer kan möta olika typer av 

motstånd från vårdnadshavare. Dock finns det relativt lite teoretiska- och 

empiriska undersökningar om hur vårdnadshavarnas motstånd uttrycks, 

hur det fungerar och hur socialarbetare kan arbeta kring det som mest 

effektivt (Forrester et al., 2012). I och med den bristande kunskapen inom 

detta område i forskning, vill jag således fördjupa mig i och söka 

förståelse kring socialarbetares strategier kring att hantera olika former av 

motstånd från vårdnadshavare. 

 

1.3 Syfte  
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Studiens syfte är att undersöka hur socialarbetare med praktisk erfarenhet 

av den sociala barnavården arbetar med att nå samarbete med 

vårdnadshavare som gör motstånd. 

  

1.4 Frågeställningar  
- Vilka aspekter beskriver socialarbetare vara påverkande faktorer i 

arbetsprocessen med vårdnadshavare när motstånd uppstår? 

- Vilka strategier beskriver socialarbetare att de använder sig av för 

att nå samarbete med vårdnadshavare när motstånd uppstår? 

 

1.5 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa arbetet genom att ha gjort ett medvetet val att 

inte behandla barnperspektivet, trots att det är en faktor som påverkar 

socialarbetares arbete med vårdnadshavare. Jag har valt att endast vända 

mig till målgruppen vårdnadshavare, vilket har varit nödvändigt av främst 

utrymmesskäl och tidsbrist. Jag upplever att barnperspektivet är allt för 

stort för att kunna omfatta i denna uppsats. Perspektivet är heller inte är 

passande i studiens syfte då tyngdpunkten i detta arbete ligger på hur 

socialarbetaren arbetar kring samarbete och motstånd med just 

vårdnadshavare. Risken för att forskningen tappar viktiga aspekter kring 

barnperspektivet finns, men jag överväger ändå att materialet jag valt att 

ta med räcker för att nå studiens syfte och dess frågeställningar. 
 

1.6 Val av begrepp 
Jag har valt att använda mig av två begrepp till samma grupp av 

människor som jag refererar till. Det handlar om begreppen 

vårdnadshavare och klient samt begreppen socialarbetare och 

professionell. Syftet är att uppsatsen ska ha ett någorlunda varierande 

ordval, inte bli alltför upprepande och ha ett bättre flöde i texten. Den som 

är vårdnadshavare är därmed klient och socialarbetare är professionella.  
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Anledningen till att jag har valt begreppet vårdnadshavare och inte 

förälder är på grund av att vårdnadshavare är den person som har ansvaret 

över ett barn. Det är även vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att 

vårda ett barn fram till barnet fyllt 18 år. Oftast är det båda eller någon av 

barnets föräldrar, men det kan även vara en utsedd person som ska ha 

vårdnad om ett barn av en domstol (NE, 2019a; 2019b). Detta till skillnad 

på föräldrabegreppet som kan innebära många olika saker som till 

exempel genetiska, biologiska, rättsliga och sociala. En förälder behöver 

inte nödvändigtvis ha vårdnaden eller ansvar om sitt barn och kan även 

innebära att de inte har samma rättigheter som vårdnadshavare (Ryrstedt, 

2003; Föräldraalliansen Sverige, 2018). Då föräldrabegreppet inte är lika 

tydligt som begreppet vårdnadshavare och kan innebära olika saker, har 

jag valt ordet vårdnadshavare i syfte att klargöra och förtydliga detta 

genom uppsatsen. Jag kommer därmed endast använda mig av 

begreppsvalet vårdnadshavare, det vill säga den som har vårdnad och 

ansvar över ett barn. Som tidigare nämndes kan jag även nämna 

vårdnadshavare som klienter. 

 

I syfte att förtydliga vad studiens innebörd av begreppet samarbete 

innebär, kan det förklaras genom att socialtjänsten enligt både 

Socialstyrelsen (2015) och 5 kap. 1§ socialtjänstlagen (SFS 2017:809) “ i 

nära samarbete med hemmen”  ska stödja och skydda de barn som 

riskerar att utvecklas missgynnsamt. Ett nära samarbete med hemmen 

inkluderar således barnets vårdnadshavare. Detta kan även tydliggöras i 3 

kap. 5 § socialtjänstlagen som beskriver att insatserna ska utformas och 

genomföras tillsammans med den enskilde (SFS 2001:453). Rent konkret 

innebär samarbete ett arbete som utövas av två eller fler personer 

tillsammans med ett gemensamt ändamål (NE, 2019d). 
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Vårdnadshavarna ska enligt Socialstyrelsen (2013a) betraktas som 

medverkande aktörer i ärendet och vara så “delaktiga som möjligt”. Mer 

konkret innebär begreppet delaktighet en aktiv medverkan, medansvar 

eller medinflytande (NE, 2019e). Detta begrepp används då 

vårdnadshavares delaktighet är en viktig del i arbetsprocessen mellan 

socialarbetare och vårdnadshavare (Horwitz & Marshall, 2015; 

Socialstyrelsen, 2013a). 

 

2. Tidigare forskning  

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för vad tidigare forskning visar 

vara påverkande faktorer i socialarbetarens arbete med vårdnadshavare. 

Avsnittet kommer även att beskriva vilka påverkande faktorer som kan 

leda till att vårdnadshavare gör motstånd mot socialarbetare. 

 

2.1 Professionellas kompetens 

Tidigare forskning visar att de professionellas kompetens spelar en viktig 

roll i arbetet med klienter och är avgörande för hur samarbetsvilliga de 

kommer att bli (Carlsson 2005). Flera studier pekar på att det finns 

specifika professionella kompetenser som är till stor hjälp i en 

arbetsprocess. Några av de mest betydelsefulla kompetenserna för 

socialarbetare anses vara öppenhet, genuinitet och hjälpsamhet. Andra 

viktiga kompetenser är att professionella ska kunna vara flexibla och 

tillgängliga för sina klienter, bemöta klienter med en icke-dömande attityd 

samt visa en empatisk förmåga genom att de aktivt lyssnar och ta till sig 

klienters perspektiv. Vidare ska fokus under arbetsprocessen ligga på 

familjens styrkor istället för att endast uppmärksamma de problem som 

finns. De professionella ska även ha en regelbunden verbal kontakt med 

familjen och följa upp dem under arbetets gång (Platt, 2008; Rice & 

Girwin, 2014; Damiani-Tarabaa et al., 2017; Forrester, 2012). 
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Studier visar att det finns två viktiga aspekter inom de professionella 

kompetenserna som kan påverka klientens samarbetsvilja. Dessa aspekter 

handlar just om makt och bemötande. På grund av att professionella 

besitter en maktposition är det viktigt att de i god tid tydligt förmedlar 

klienter vilka förväntningar och riskfaktorer som finns. Den 

professionelles bemötandet kan i sin tur skapa bättre förutsättningar att nå 

samarbete. Forskning visar att professionella som har ett negativt 

bemötande av klienter riskerar att tappa klienters samarbetsvilja. Vid 

sådana situationer kan klienter även undvika att prata om sina problem 

vilket leder till att de utlämnar att förmedla personliga uppgifter och 

viktig information till socialarbetaren (Darlington et al., 2010; Gladstone 

et al., 2011). 

 

Ytterligare en viktig aspekt som forskning visar kunna påverka 

professionellas arbete med klienter är olika kommunikationsstilar de 

professionella har. Varje professionell har olika skicklighetsnivåer när det 

bland annat kommer till hur framgångsrikt de kan lyfta fram olika ärenden 

och problem. Professionella som har förmedlat det på ett empatiskt sätt 

har visat på ett positivt resultat medan professionella som förmedlade det 

på ett konfronterade tillvägagångssätt riskerade att väcka motstånd hos 

klienter (Forrester et al., 2012; Forrester et al., 2007).  

 

2.2 Vårdnadshavarnas syn på socialtjänsten 
Forskaren Bengt Carlsson (2005) redogör för hur de flesta klienter kan 

uppleva socialtjänsten innan de blir aktualiserade på myndigheten. Han 

menar att de kan uppleva någon form av social utsatthet och ha en känsla 

av att ha förlorat kontrollen över deras livssituation. Bakomliggande 

orsaker till deras upplevelser och känslor kan vara någon problematik de 

bär med sig, som exempelvis missbruk och/eller psykiska problem. En del 

klienter blir anmälda av utomstående och andra tar själva kontakten med 

socialtjänsten. När de väl kommer i kontakt med socialtjänsten har det i 
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forskning visats att klienter kan bära på en rädsla på grund av den makt 

socialtjänsten besitter. Detta kan vara ett hinder som riskerar att hämma 

processen och framtida hjälpförsök. I syfte att minska eller förhindra att 

detta ska uppstå är det viktigt att de professionella redan vid den första 

kontakten med klienter skapar en positiv grundrelation. 

Relationsskapandet som tidigare har tagits upp, har visat resultera en 

utjämningseffekt och är därför en viktig del i processen. Detta då 

klienternas underläge utjämnas. Om en god relation inte skapas finns det 

risk att samarbetsmöjligheterna hämmas och samspelet blockeras. 

Carlsson (2005) förklarar att klienter har ett inre ideal för hur en relation 

“ska” se ut. I de fall där socialarbetaren kan svara mot dessa förväntningar 

kan en grund för en gynnsam relation skapas. Om inte kan det ge negativ 

påverkan för ett fortsatt samspel. Anledningen är att det klienternas 

uppfattning om socialtjänsten avgör det initiala mötet med organisationen 

och dess professionella och är därmed en viktig drivkraft i mötet. 

Resultatet för studien visar att de klienter som tog initiativ till hjälp var 

mer aktiva och hade en större drivkraft i processens riktning än de klienter 

som inte visade på en hjälpbegäran. Hur klienterna upplevde sin position i 

samspelet med den professionella avgjorde processens riktning. Det som 

påverkade klientens position var främst det första mötet med den 

professionella. Initiala faktorer handlade framförallt om bemötandet och 

hur kommunikationen i samspelet skedde. En värdig position för klienter 

skapades när bemötandet varit bra och när denne upplevde ett stöd och 

gehör från den professionella. Bemötandet och positionen är således 

centrala faktorer för goda förutsättningar att nå samarbete. Om ett 

samarbete inte skapas hålls processen igång av den part som har makt 

genom enkelriktade beslut och intentioner på klienten (Carlsson, 2005). 

 

2.3 Vårdnadshavarnas delaktighet 
Gladstone et al. (2011) redogör för olika faktorer som kan påverka 

klientens delaktighet i socialtjänsten. Forskarna menar att det bland annat 
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kan bero på hur fallet ser ut, vilka typer av problem klienten har, 

socialarbetarens egenskaper och organisatoriska förutsättningar som till 

exempel arbetsbelastning och arbetsmiljön. Andra faktorer som kan 

avgöra hur delaktiga klienter blir är deras motivation att vilja förändra ett 

beteende eller systematiska faktorer. Det kan exempelvis handla om hur 

stort fallet är och hur mycket arbete som behöver läggas ner på det. Det 

kan även bero på den professionellas tid att bygga en relation med klienter 

(ibid.). Vidare aspekter som socialarbetaren bör ha i åtanke är att 

vårdnadshavare som missbrukar eller försummar sina barn kan vara 

svårare att hjälpa eftersom de befinner sig i en förnekelse eller ett 

omotiverat tillstånd. Denna förnekelse eller brist på motivation används 

oftast för att ge förklaring till en negativ arbetsprocess. Vårdnadshavares 

delaktighet kan således beror på om de överhuvudtaget erkänner att det 

finns problem inom deras nuvarande levnadssituation. De behöver vara 

motiverade och vilja göra förändring, vilket kan uppstå genom att de 

upplever att det finns hopp för dem. Vårdnadshavarna ska kunna vara 

delaktiga i uppsättandet av de mål de vill uppnå och mottagandet av tydlig 

kommunikation från den professionella behöver genomsyra hela 

processen (Yatchmenoff, 2005). 

 

2.4 Parternas syn på problemen och 

hjälpbehoven 
En viktig del genom hela hjälpprocessen är parternas synvinkel på 

problemet. Hur parterna definierar problemet påverkar och avgör om 

hjälp kommer kunna ges. Klienterna har i regel föreställningar om det 

föreliggande problemet innan de blir aktuella inom socialtjänsten. Det är 

när klienten och socialarbetaren väl möts som de olika versionerna av det 

föreliggande problemet kan skapas. Då utgår socialarbetaren oftast från de 

allmänna uppfattningarna på problemet utifrån liknande fall från tidigare 

erfarenheter. Dessa förväntningar har en stor påverkan på både ett 
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övergripande plan och det enskilda fallet. Det är därför viktigt att 

kartlägga och klarlägga vilka föreställningar eller förväntningar parterna 

har. Om parterna vid det inledande mötet kan förhandlas till en liknande 

definition av problemet och få en gemensam syn på det kan det minska 

risken för att motsättningar skapas. Då kan en relation och ett 

uppbyggande samarbete påbörjas. Om parterna inte kan bli samsynta kan 

det leda till att processen hämmas eller avstannar (Carlsson, 2005). 

 

En vanlig källa till konflikt är just vem utav parternas uppfattning som ska 

ligga till grund för hur problemet ska definieras och tolkas. Vid 

motsättningar som inte kan redas ut kan det resultera i att klienten låter sig 

underordnas socialarbetarens syn på problemet och leda till ett havererat 

resultat. Om processen fortsätter är det då endast socialarbetaren som 

driver det vidare utan klientens delaktighet. Det kan också leda till att en 

kamp uppstår om vems version som är den sanna. Är parterna starkt 

åtskilda av definitionen av problemet kan det resultera att ena parten 

börjar försvara sig genom att hävda sin syn på problemet mot den andre. 

Det kan dessutom medföra att klienten bestämmer sig för att bryta 

kontakten med socialtjänsten. Då det förekommer att klienten väljer att 

bryta kontakten är det enligt forskaren Naomi Brill (1973) viktigt att 

basera den ursprungliga definitionen på klientens syn eftersom det 

upplevs vara relevant för dennes behov i just den tidpunkten. Här är 

förståelse och ömsesidighet viktiga faktorer i relationen då det gynnar 

parternas diskussion om problemet (Carlsson, 2005; Bernler et al., 1993; 

Sjögren, 2018). 

 

2.5 Relationens betydelse 
Relationen mellan socialarbetare och vårdnadshavare kan betraktas som 

ett verktyg för förändringsarbete. Relationen är ramen för hur 

socialarbetare bedriver sitt arbete och det inkluderas i socialarbetarens 

dagliga arbete genom bland annat individuella samtal, telefonsamtal, 
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nätverksmöten eller genom hembesök. Hur interventions resultatet ser ut 

avspeglas ofta från hur socialarbetares relation med vårdnadshavarna 

varit. Relationen lyfts som en viktig del i arbetsprocessen, både när det 

kommer till vårdnadshavarnas upplevelse av socialarbetaren men även 

meningsfullheten i arbetet och insatsers resultat. Att relationsskapandet 

har en central betydelse kan förstås som en medmänsklig egenskap och en 

personkemi mellan parterna snarare än en professionell färdighet 

(Sjögren, 2018). 

 

Det finns många olika typer av relationer som kan bildas i mötet med 

annan person, till exempel en bärande-, hjälpande-, terapeutisk-, 

vänskaps-, dialogisk-, arbets-, professionell eller personlig relation. Jag 

kommer inte att djupdyka i de olika relationstyperna då fokuset i 

uppsatsen inte är själva relationen mellan socialarbetare och 

vårdnadshavare. Jag kommer dock vilja beröra och nämna att den relation 

jag kommer att beröra är en form av arbetsrelation mellan socialarbetaren 

och vårdnadshavare. Forskaren Trevithick (2003:167) menar även att det 

är arbetsrelationen socialarbetare strävar efter med klienter. 

 

The relationships that we strive to build involve creating a sound 

”working alliance” or ”working relationship”, as the platform and 

the medium for the work we undertake with service users. (ibid.). 

 

Relationen har en betydelse för arbetet då det är själva ramen för andra 

faktorer som påverkar samarbetet mellan parterna och som tidigare tagits 

upp i denna uppsats, till exempel när det handlar om att känna sig förstådd 

som vårdnadshavare eller att vårdnadshavarens tillit och öppenhet ska 

utvecklas. Relationen är således ramen och grunden för hur 

arbetsprocessen mellan dem blir. Att relationsskapandet har en central 

betydelse kan förstås som en medmänsklig egenskap och en personkemi 
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mellan parterna snarare än en professionell färdighet (Sjögren, 2018; 

Platt, 2008; Rice & Girwin, 2014). 

 

Relationen kan därmed beskrivas som en grundläggande princip vars 

arbete kan möjliggöras genom. Payne (2015) menar att principen baseras 

på samarbete och jämställdhet mellan parterna där ”välinformerat 

samtycke, goda relationer, terapeutisk allians, dialogisk relation” närvarar. 

Han menar även att det handlar om att hitta gemensamma vägar 

tillsammans för att lösa det sociala problemet. Munro (2011:23) förklarar 

att själva relationen mellan parterna kan kopplas till arbetets kvalitet och 

effektivitet. Hon uttrycker följande: 

 

Helping children and families involves working with them and 

therefore the quality of the relationship between the child and 

family and professionals directly impacts on the effectiveness of 

help given. (ibid.). 

 

Relationen spelar således en central roll för socialarbetarens arbete med 

vårdnadshavaren och är själva ramen för att nå samarbete. Även Carlsson 

(2005) menar att relationen är en avgörande faktor för att hjälp ska kunna 

åstadkommas mellan den professionella och klienten. Detta då en positiv 

relation och arbetsallians kan leda till att parternas mål och syfte binds 

samman (ibid).  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att de professionellas kompetenser påverkar 

vårdnadshavarnas samarbetsvilja. Deras kompetens spelar en viktig roll i 

arbetet med vårdnadshavaren och är avgörande för hur samarbetsvilliga 

de kommer att bli. Flera studier pekar även på att det finns specifika 

professionella kompetenser som både har visat vara till stor hjälp i en 

arbetsprocess. När det kommer till vårdnadshavarnas perspektiv har 
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tidigare forskning visat att de flesta har en rädsla när de kommer i kontakt 

med socialtjänsten på grund av den makt myndigheten besitter. Detta har 

visat vara ett hinder eftersom det riskerar att hämma arbetsprocessen och 

framtida hjälpförsök. Olika strategier forskning visar att professionella 

kan använda sig av i sådana situationer är till exempel att visa på ett bra 

bemötande och försöka skapa en positiv grundrelation vid första träffen. 

Hur klienterna upplever sin position i samspelet med den professionella är 

i sin tur avgörande för processens riktning. Fler faktorer som påverkar och 

avgör om hjälp kommer kunna ges är hur parterna definierar problemet. 

Det kan leda vidare till hur delaktiga och samarbetsvilliga 

vårdnadshavarna kommer att bli i processen eller huruvida de kommer att 

göra motstånd. I helheten handlar det om relationen mellan socialarbetare 

och vårdnadshavare. Det är relationen som betraktas som verktyget för 

förändringsarbete och visar vara en stor betydelse för vårdnadshavarnas 

fortsatta arbete med socialarbetaren. 

 

3. Teori 
3.1 Motivering till val av teori 
I och med att styrning av professionalism enligt Liljegren & Parding 

(2010) kan beskrivas som två logiker; yrkes- och 

organisationsprofessionalism, har jag valt en utav dem för att avgränsa 

arbetet. Jag anser att yrkesprofessionalism är den mest passande och 

relevanta logiken för att analysera mitt insamlade material. Detta då 

organisationsprofessionalism utgår från byråkratiska styrningsmedel, 

vilket inte är relevant för denna studie. Med hjälp av yrkesprofessionalism 

kan studien få en djupare bild av hur professionella arbetar, förhåller sig 

till och påverkar arbetet med klienten.  

 

Jag har fortsättningsvis valt att använda mig av en maktteori för att 

analysera mitt insamlade material. Syftet att synliggöra maktaspekten är 
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för att undersöka hur maktrelationen mellan professionell och klient 

påverkar arbetsprocessen mellan parterna. Maktteorin har även valts då 

makt kan leda till motmakt. Detta kan i sin tur vara en stor avgörande 

faktor för att vårdnadshavare uttrycker motstånd. Då maktteorin är stor 

och komplex har jag valt att avgränsa arbetet genom att fördjupa mig 

inom pastoralmakten. Jag kommer således inledningsvis beskriva vad 

makt är översiktligt, för att sedan gå vidare in på vad pastoralmakt innebär 

och hur den kan kopplas till min studie. Pastoralmakt valdes då 

socialarbetaren symboliserar den gode herden som tar hand om klienterna. 

Genom denna maktform och dess beskrivning av vad maktformen 

symboliserar, kan socialarbetarens arbete med klienten förstås på en 

djupare nivå. Jag har sammanfattningsvis valt underrubrikerna: 

“Yrkesprofessionalism”, “Makt” och “Pastoralmakt”. Hur dessa begrepp 

och teorier sammanhänger är främst genom att professionellas arbete 

påverkar huruvida klienten agerar, det vill säga om motstånd uttrycks eller 

inte. Detta samtidigt som professionella besitter en maktposition, vilket 

per automatik leder till att klienter hamnar i ett underläge. Detta kan i sig 

kan vara en form av motstånd. 

 

3.2 Yrkesprofessionalism 
Yrkesprofessionalismens bygger på kollegialitet, tillit och ansvar från 

ledningen, professionell etik och kunskap. Den allmänna betydelsen för 

kollegialitet är “sammanhållning”. Det innebär att yrkesverksamma inom 

en organisation samarbetar och arbetar på ett likartat sätt (Liljegren & 

Parding, 2010; Svensson, 2011). Kollegialt används som ett 

styrningsmedel där de professionella, med högre utbildning och 

socialisation i yrkesetiken, styr verksamheten. Socialisation innebär att 

professionella lär sig att styra organisationen genom styrda normer och 

värderingar. Det är genom socialisation som professionella får lära sig vad 

de får och inte får göra inom verksamheten. Ett kollegial genomsyras av 

tillit, där professionella får ett förtroende att de genomför det arbete de 
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tilldelats av både organisation och klienter. Förtroendet finns främst till 

följd av de professionellas högre utbildning och socialisation i yrket. De 

professionella har då ett ansvar över att arbetet utförs på bästa möjliga sätt 

och de förväntas ha den kompetens som behövs för arbetet. Utöver den 

kunskapsinhämtning som fås genom utbildning och socialisation, 

inhämtas den även genom tyst kunskap. Tyst kunskap innebär att kunskap 

skaffas genom teoretiska och praktiska erfarenheter vilket resulterar att 

professionella på så sätt lär sig hur de ska handla (Liljegren & Parding, 

2010). 

 

3.2 Makt 
Makt finns överallt i vår tillvaro och i alla relationer. Det är ett komplext 

begrepp som både kan definieras och betraktas på olika sätt. Det som ofta 

ses som makt är möjligheten att få sin vilja igenom trots att det skulle gå 

emot den andra personens vilja eller intresse. Makt kan också betraktas 

som något som styr eller reglerar något eller någon genom att till exempel 

reglera människors beteenden eller uppföranden. Vidare kan makt vara 

kunskap och den kunskap socialarbetare har inhämtas främst utbildning 

(Skau, 2018; Swärd & Starrin, 2006). 

 

Fortsättningsvis kan makt leda till motmakt, vilket innebär motstånd. 

Motstånd kan i sin tur vara en reaktion av maktutövandet. Hur makten 

uttrycks kan både vara konkret och direkt men den kan även vara indirekt 

och inte lika tydlig. I konkret och direkt form kan makt exempelvis 

uttryckas genom att människor i samhället styrs av den politiska makten i 

form av lagar och beslut. På individnivå kan den uttryckas genom att varje 

människa har makten över till egna liv och en så kallad 

självbestämmanderätt. Genom denna rätt kan människan forma och styra 

sitt liv utifrån egna preferenser. Det kan vara ganska självklart att de 

styrande i samhället besitter och utövar makt. En inte lika självklar form 

av makt är som tidigare nämndes, att den uttrycks i indirekt form. Då kan 
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det även handla om makt i term av internalisering. Internalisering innebär 

att människans handlingar och val styrs genom de normer och ideal som 

skapas i samhället, vilket är en form av självreglerande makt (Skau, 2018; 

Swärd & Starrin, 2006; Qvarsebo & Axelsson, 2017).  

 

3.2.1 Pastoralmakt 

Pastoralmakt är en maktform som utmynnade ur det kristna pastoratet 

under 1500-talet, där de lärde sig att både styra och låta sig styras. 

Foucault (1886) menar att ändamålet i pastoralmakten var att se till att 

individen i nästa värld skulle få frälsning (ibid.) Den grundas i sin tur på 

relationen mellan en hjälppraktiker och en hjälpmottagare (Qvarsebo & 

Axelsson; Panican & Ulmestig, 2011). Foucault definierar pastoralmakt 

enligt följande: 

 

 …an art of conducting, directing, leading, guiding, taking in hand, 

and manipulating men, an art of monitoring them and urging them 

on step by step, an art with the function of taking charge of men 

collectively and individually throughout their life and at every 

moment of their existence. (Foucault, 2007:165). 

 

Denna maktform utbredde sig och spreds från det kristna pastoratet och 

omvandlades till en social och politisk styrelse i form av världslig/statlig 

makt. Omvandlingen skedde när den moderna staten växte fram och där 

professionella inom de människobehandlande yrkena som skulle se till att 

säkra människor hälsa, trygghet och livskvalitet. De representerade på så 

vis de moderna pastorna (Panican & Ulmestig, 2011). 

 

Foucault (2010) beskriver denna maktform som förhållandet mellan herde 

och flock. Det baserar han i grund och botten på förhållandet mellan Gud 

och förbundsfolket, vilket kopplas till metaforen för ledarskap och folk. 

Foucault (2010) förklarar pastoratet, i form av den så kallade goda herden 
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som den som utgår från lagen och sanningen. Herden och fåren har en 

djupgående ömsesidighet, där herdens uppgift är att vägleda 

individer/fåren till frälsning genom att undervisa sanningen. Herden ska 

också vägleda och hålla dem under ständig uppsikt, samt ge var och en 

den omsorg de behöver. Det är när fåren underkastar sig herden, som de 

kan avsäga den sig sin egna egoism och mänskliga vilja, vilket leder till 

egots destruktion. Herden ska själv bevaka och underordna sig Gud 

genom att följa Guds vilja och genom att vara ett exempel för fåren i sitt 

vardagliga uppförande. Den goda herden offrar sig för fåren och går 

förlorat för deras skull (Foucault, 2010; Qvarsebo & Axelsson, 2017).  

 

Pastoralmaktens tre principer kan sammanfattas med: 

- Hedern/pastorn/expertens uppgift är att frälsa/hjälpa medborgarna. 

Hjälppraktiken ska i sin tur utgå från lagen och de som tar emot 

hjälpen ska förtjäna den. 

- Lagen är hjälppraktikerns verktyg för att kunna frälsa/hjälpa 

hjälpmottagaren.  

- Praktiken bygger på en särskild sanning som enligt Foucault kan 

beskrivas enligt följande:  

 

So, there is a connection to salvation, the law, and to truth; the 

pastor guides to salvation, prescribes the law, and teaches the truth 

(Foucault, 2007:167). 

 

För att bättre förstå Foucaults bild och beskrivning av pastoralmakten 

med vårt moderna samhälle, kan den metaforiska bilden av den goda 

herden och fåren, kopplas samman med att stat- medborgare. Staten, som 

representerar den högsta experten/Gud, ska motivera individen att göra 

det rätta (Qvarsebo & Axelsson, 2017). Om vi ska koppla detta vidare 

ytterligare ett steg, mot socialt arbete kan pastorernas roll kopplas till 

socialarbetarens roll. Den makten/hjälpen som pastorer/professioner 
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utövar, ser de som sin plikt och uppgift att utföra. Vad innebörden av 

hjälp/frälsning i sin tur är, kan vara att professioner som besitter makt ska 

se till att trygga människor med hälsa, välmående, säkerhet och 

livskvalitet. Makten baseras på att undersöka individens svagheter eller 

problem och hjälpa denne mot det “goda livet”. Som klient bör man inte 

tacka nej till det utan vara tacksam och ta emot hjälpen som erbjuds. De 

ska som Foucault menar, göra sig förtjänta av hjälpen (Järvinen, 2002).  

 

4. Metod 
I metodkapitlet presenteras inledningsvis vetenskapsteoretiska ansatsen. 

Den ger förståelse för vilket perspektiv studien utgår ifrån och styr 

därmed studiens tillvägagångssätt samt hur materialet har arbetats kring. 

Sedan beskrivs datainsamlingsmetod och studiens urval. Detta följs av 

tillvägagångssättet, där forskningsprocessen beskrivs mer djupgående. I 

den sista delen görs en reflektion kring de etiska aspekterna som beaktats 

i studien. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
Då syftet med forskningsstudien är att söka förståelse för hur 

socialarbetare arbetar med vårdnadshavare har jag har valt hermeneutik 

som vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutikens utgångspunkter är 

tolkning och förståelse. Det här perspektivet har som uppgift att beskriva 

vad förståelse är och baseras på människors inre upplevda 

erfarenhetsvärld. Hermeneutiken är enligt Thomassen (2007) grunden för 

alla humanvetenskaper och har använts av kvalitativa förståelse - och 

tolkningssystem. Tre viktiga aspekter av hermeneutiken är: upplevelse, 

uttryck och förståelse. Det handlar således om att människors erfarenheter 

och upplevelser uttrycks i vår omvärld (Thomassen, 2007; Patel & 

Davidsson, 2003). För att kunna nå studiens syfte och besvara 
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frågeställningarna anser jag därmed att hermeneutiken är den mest 

lämpliga och passande ansatsen att utgå från i denna studie.  

 

Enligt Becker (2008) har vi en bakomliggande föreställning om 

fenomenet vi studerar (ibid.). Jag som ska undersöka ett område inom det 

sociala arbetet är medveten om att både jag och studiens deltagare har en 

underliggande förståelse och tolkning om det sociala problemet. Jag och 

deltagarna har både medvetna och omedvetna föreställningar av olika 

företeelser. Vi har även förståelse av kunskap som är kontextuellt präglat 

av diverse företeelser. Det kan handla om exempelvis våra tidigare 

erfarenheter, värderingar, världsuppfattningar och hur vi i stort uppfattar 

och tolkar saker och ting. Jag är även medveten om och har tagit hänsyn 

till sättet jag formulerar och framställer problemet i studien styrs i 

grunden av den föreställning jag har om det. Dessutom styrs val av källor 

och insamlingsdata av de föreställningar jag har om problematiken samt 

av de svårigheter som finns att hitta relevanta källor för just denna 

problematik. Till följd av detta blir jag en medskapare av kunskapen i 

denna studie. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie används en kvalitativ datainsamlingsmetod då studiens 

syfte utgår från att skapa förståelse kring det jag ska undersöka snarare än 

en statisk kunskap. Kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten på hur vi 

människors uppfattar och tolkar vår sociala verklighet, till skillnad från 

kvantitativ forskning som beaktar de naturvetenskapliga modellens 

normer. Kvalitativa forskning syftar till att tydliggöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper och söker efter ett fenomens innebörd. Jag kan 

med denna metod få djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

fenomenet. Jag kan även få ett ökat informationsvärde (Holme & 

Solvang, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014; Starrin & Svensson, 1994; 

Widerberg, 2002).  
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Den kvalitativa metod som har används är intervjustudie. En 

intervjustudie kan ge fördjupade beskrivningar av olika kvalitativa 

faktorer från intervjupersonens inre erfarenhetsvärld och mer konkreta 

innebörder och beskrivningar av specifika situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Yin, 2013). Intervjustudien bygger på både 

semistrukturerade frågor och en vinjett. Semistrukturerad intervju innebär 

att jag har förberett frågor i form av en intervjuguide (se Bilaga B) där 

specifika ämnen har behandlats. Vid intervjun kan deltagarna 

självständigt välja att formge responserna på sitt personliga sätt. Det är en 

flexibel forskningsprocess och fokus ligger på deltagarnas egna 

uppfattningar och tolkningar kring vad de anser vara viktigt i olika 

händelser, strukturer eller uppföranden. Jag kan vid en semistrukturerad 

intervju utforma mer allmänna frågor och disponera uppföljningsfrågor 

utöver frågeschemat om jag uppfattar det vara betydelsefullt för responder 

under intervjun. Frågorna förbereddes innan intervjun ägde rum genom en 

intervjuguide som stödjer svar på frågeställningarna. Intervjuguiden har 

inte behövts följas med exakthet utan har ändrats då behovet fanns 

(Bryman, 2016).  

 

Fortsättningsvis har jag som jag tidigare nämnde även använt mig en 

vinjett, vilket är en kort historia som alla deltagare ska redogöra för. I 

syfte att tydliggöra vinjettens betydelse i studien, vill jag tydliggöra att 

studien är en strukturerad intervjustudie med en inkluderande vinjett. Jag 

vill med hjälp av vinjetten söka förståelse för hur socialarbetarna 

resonerar, diskuterar och ser på en verklighetsbaserad situation. Jag vill 

även söka förståelse för hur de skulle gå tillväga rent praktiskt i fallet och 

se vilka strategier socialarbetarna skulle använda sig av. Det kommer inte 

att läggas en stor tyngd på vinjetten i sig utan syftet är att söka förståelse 

för hur socialarbetare resonerar och diskuterar kring en verklighetsbaserad 

situation samt hur de skulle gå tillväga rent praktiskt. Med andra ord är 
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vinjetten ett sätt att nå reflektion men har inte använts som metod. Jag 

anser att intervjupersoner kan få möjlighet att ge användbara responser på 

intervjufrågorna men att de i vinjetten kan ge mer utförliga, 

verklighetsbaserade och praktiska svar på hur de skulle gå tillväga. Jag ser 

även vinjetten som ett diskussionstillfälle för det. Dessutom kan jag med 

hjälp av vinjetten undersöka deltagarnas värderingar, handlingsval och få 

förklarat varför de tänker som de gör och varför de skulle handla på just 

det sättet. Det kan finnas en stor variation av hur de uppfattar en och 

samma situation snarare än att de har en samma professionell förståelse av 

den (Egelund, 2008). Jag vill således söka förståelse kring hur de förhåller 

sig kring en situation och hur de själva skulle agera i ett liknande fall. 

Utifrån den information deltagarna får i vinjetten blir kunskapsintresset 

därmed hur de professionella bedömer och handlägger klientens situation. 

Jag kommer i vinjetten bestämma kontexten som deltagarna ska förhålla 

sig till. Vinjetten är utformad utifrån olika fall jag själv fick uppleva under 

min praktik och satt ihop den till ett påhittat fall som intervjupersonerna 

ska diskutera.  

 

4.3 Urval 

För att nå forskningens syfte och frågeställningar har jag valt att rikta mig 

till utbildade socialarbetare med arbetserfarenhet inom barnavården. 

Andra professioner eller yrkesområden är inte relevanta för studiens syfte. 

Jag har gjort ett representativt urval, vilket innebär att deltagarna i min 

studie motsvarar och speglar målgruppen socialarbetare. De är med andra 

ord en motsvarig förminskning av denna målgrupp. Själva urvalet är 

målstyrt kombinerat med en typ av snöbollsurval. Målstyrt urval innebär 

att forskaren inte har som avsikt att välja deltagare på ett slumpmässigt 

sätt. Deltagarna väljs på ett strategiskt sätt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, vilket i mitt fall var utbildade socialarbetare med 

arbetserfarenhet inom barnavårdsärenden. I syfte att få kontakt med 

deltagarna använde jag mig utav två personer vars kontaktuppgifter gavs 
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av en bekant och en professionell inom Linnéuniversitetet. Ena deltagaren 

tillfrågade två andra deltagare som kontaktade mig och ville delta i min 

studie, vilket Bryman (2016) menar kan vara ett slags snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval är när en person har kontakt med andra personer som kan 

vara relevanta för studien vilket resulterar att de personerna i sin tur 

kontaktar fler personer som deltar i studien (ibid.). Den fjärde och sista 

personen fick jag kontakt med efter att jag skickat ut en förfrågan till en 

verksamhet som arbetar med familjer (Bryman, 2016; Yin, 2013).  

 

4.3.1 Urval av deltagare och kommun 

Jag har vidare gjort ett urval av kommuner och deltagare. Efter att ha 

kontaktat olika socialförvaltningar runt om i landet, responderade totalt 

fyra socialarbetare från en socialförvaltning i en mellanstor kommun att 

de ville delta i min studie. Det är därmed fyra deltagare som är med i 

studien, trots att fler deltagare skulle ha gynnat studiens resultat. Då har 

även mer ingående intervjuer med deltagarna gjorts. Detta val gjordes 

utifrån den tiden och de svårigheterna som fanns att hitta deltagare som 

frivilligt vill ställa upp på studien. Alla deltagare är socialarbetare är 

utbildade inom socialt arbete och har arbetserfarenhet inom barnavården. 

Det var dessutom önskvärt att de har arbetat med det en längre tid för att 

kunna sträcka erfarenheten av hur samarbete och motstånd med 

vårdnadshavare fungerar. I denna studie har alla intervjupersoner någon 

form av utbildning, antingen i form av en socionomexamen eller en 

kandidatexamen inom socialt arbete. Den arbetserfarenhet de har inom 

barnavården skiftar mellan tidsintervallet av två år upp till femton år. Två 

utan intervjupersonerna hade även läst andra påbyggnadskurser inom 

socialt arbete. 

 

4.3.2 Urval av tidigare forskning 

Studiens empiriska data har hämtats från främst elektroniska källor. Jag 

har använt mig av databaserna Onesearch, Google, Google Scholar, Libris 
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och Researchgate. Sökorden jag använt mig av är: family social work, 

parental resistance, collaboration, non-cooperation, involvement, 

compliance, participation och engagement. Jag har valt engelska sökord 

då svenska studier inom området jag studerar är väldigt fattigt. Det var en 

utmaning att försöka hitta vetenskapliga artiklar i stort och det fanns ett 

fåtal internationella studier inom detta ämnesområde. Jag valde därför att 

endast ta med internationella engelska artiklar men två svenska 

avhandlingar. Jag har även elektroniska källor från databasen Google, där 

jag genom att försöka kombinera olika ordval, hittat relevanta artiklar 

och/eller trovärdiga hemsidor. Jag använde mig då främst utav sökorden: 

samarbete med familjer eller vårdnadshavare, motstånd, möte med klient, 

svårigheter i möte, socialtjänst och socialarbetare.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) ska forskare rekvirera 

information från de personer som anses vara relevanta för studien, genom 

att samarbeta med den organisation som är ansvarig inom det (ibid.). Jag 

tog därmed kontakt med socialförvaltningen i olika kommuner runt om i 

landet genom att mejla ut informationsbrev. Mejladresserna söktes upp 

via de olika kommunernas hemsida och informationsbrevet informerade 

de bland annat om studiens syfte, kriterier av deltagarna och de etiska 

aspekterna som anonymitet, frivillighet och konfidentialitet. Jag fick 

sedan respons från en socialarbetare som var intresserad och villig att 

ställa upp på en intervju. En kommun tackade nej till deltagande av studie 

och de övriga kommunerna fick jag ingen respons ifrån. Jag tog vidare 

direkt kontakt med en annan socialarbetare som också tackade nej till 

deltagande. Fortsättningsvis kontaktade jag en socialarbetare direkt, vars 

mejladress hade getts av en bekant. Denna socialarbetare var intresserad 

och villig att ställa upp på en intervju. Socialarbetaren tog informationen 

om deltagande av min studie vidare till dennes arbetskollegor. Då tog 

ytterligare två socialarbetare kontakt med mig om ett visat intresse och 
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villighet att delta. Totalt var det fyra intervjupersoner som ville medverka 

i studien och intervjutillfället bokades på planerade datum på deras 

arbetsplatser. Intervjuerna utfördes på en lugn plats där jag använde mig 

av mobiltelefonens inspelningsprogram för att spela in intervjuerna. 

Under intervjutillfället antecknade jag under tiden deltagarna svarade på 

frågorna. Den kortaste intervjun var runt 40 minuter medan den längsta 

var runt 60 minuter. Då jag använde mig utav en semistrukturerad 

intervjumetod ställde jag öppna frågor och följdfrågor då och då, vilket 

har hjälpt mig att få så tydliga svar som möjligt (Eriksson-Zetterquist & 

Svensson, 2015; Patel & Davidson, 2011). Strax efter att intervjuerna ägt 

rum, transkriberade jag allt material för att sedan koda, tematisera och 

analysera det. 

 

4.4 Analysprocess 
De verktyg som jag använde mig utav för studiens analysprocess var det 

insamlade materialet från intervjuerna, de teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning. Det insamlade material från intervjuerna har jag 

transkriberat, skrivit ut och sedan läst igenom flera gånger vid olika 

tillfällen i syfte att fånga upp den mest relevanta och viktiga 

informationen för studiens syfte och frågeställningar. Redskap jag använt 

mig av för att förbereda data och den kvalitativa analysdelen är kodning. 

Kodning innebär att jag har brutit ner materialet i mindre beståndsdelar 

för att åtskilja och organisera den data som verkar vara viktig och 

betydelsefull för studiens undersökning (Bryman, 2018; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med hjälp av kodning kunde jag hitta viktiga 

nyckelord och få en överblick av vilka teman som passade ihop, vilket 

kallas för kategorisering eller tematisering (Hedin, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta då det är viktigt att avgränsa materialet och 

endast ta det som är mest relevant för att framställa materialet på ett 

selektivt sätt. Detta syftar till att få en mer överskådlig och djupare bild av 

det som beskrivs (Rennstam & Wästerfors, 2015). Efter att ha sorterat och 
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delat in materialet i teman, tog jag med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning i analysprocessen. Det hjälpte 

mig att tolka och förstå det inhämtade materialet. Detta gjordes för att 

lättare se vilka mönster, likheter och olikheter som fanns i 

intervjupersonernas svar. Dessa mönster har jag tolkat och omvandlat för 

att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar (Jönson, 2010). 

Varje kodning från del insamlade materialet av varje intervjuperson 

genomfördes var och en för sig vilket sedan jämfördes med varandra. Jag 

har med hjälp av tematiseringen utformat två huvudteman med olika 

underrubriker under varje tema. 

 

Vid tematisering av det insamlade materialet försökte jag hitta mönster i 

form av likheter och olikheter. Detta analyserade jag och fann sedan två 

övergripande teman som jag anser vara både relevanta och betydelsefulla 

för att kunna nå studiens syfte och frågeställningar. Utifrån de två 

övergripande teman fann jag sedan flera olika underrubriker under varje 

tema. Det första övergripande tema jag valt är “Aspekter som påverkar 

arbetet med vårdnadshavare”. För att förstå hur socialarbetare kan hantera 

vårdnadshavarnas uttryck för motstånd behöver först de underliggande 

aspekterna belysas och förklaras. De aspekterna som främst påverkar 

arbetet med vårdnadshavare utmynnades i underkategorierna: 

“Socialarbetarnas kompetens och erfarenhet, “Hur motstånd uttrycks” och 

“Maktaspekten”. Dessa faktorer framställde intervjupersonerna som de 

mest påverkande aspekterna i arbetet med vårdnadshavare när motstånd 

uttrycks. Detta leder därmed vidare till temat “Relationens betydelse och 

olika strategier för motstånd”. Här beskrivs olika strategier för olika 

former av motstånd. Under temat finns det underrubriker som 

kategoriserar olika strategier när motstånd uttrycks. Dessa strategier 

framställdes som de mest användbara strategierna från intervjupersonerna. 

Jag har avgränsat och tematiserat dessa strategier till totalt sex 

underrubriker under det valda temat. Underrubrikerna är: “Söka kontakt”, 
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“God kommunikation”, “Lyhördhet”, “Förståelse”och “Värdesätta 

vårdnadshavarnas perspektiv”. Underrubrikerna är således olika former av 

strategier socialarbetare använder sig av när vårdnadshavare uttrycker 

motstånd. I helhet var det dessa aspekter som framställdes och tolkats 

vara de mest betydelsefulla ur empirin.  

 

4.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet och beskriver vilken 

utsträckning den kan upprepas om det skulle genomföras på nytt, eller om 

resultatet skulle påverkas av slumpmässiga eller temporära villkor. Det 

här innebär att studiens resultat kan ha påverkats av vissa faktorer under 

processens gång. Jag har bland annat varit medveten om att intervjuernas 

reliabilitet kan ha påverkats av att jag ställt ledande frågor under 

intervjuer. Det kan medföra att det insamlade materialet har fått olika svar 

och att studiens resultat på så sätt inte blivit likartat. Dock kan reliabilitet 

hämma studiens variationsrikedom och kreativitet om jag hade lagt en 

stark tyngdpunkt på reliabiliteten när intervjuerna utfördes. Jag har 

således varit medveten om reliabilitetens grundläggande aspekter i syfte 

att utveckla resultatets tillförlitlighet, men samtidigt gjort ett medvetet val 

att inte lägga en stark tonvikt vid intervjuresultatens reliabilitet eftersom 

det kan hindra resultatets variation och kreativitet. Detta gjordes genom 

att jag kommer att ta användning av en ljudupptagare i syfte att inte gå 

miste om någon information. Jag har även tänkt på och försökt undvika att 

ställa ledande frågor, men gjort det vid tillfällen jag känt att det behövts, 

exempelvis vid oklara yttranden av intervjupersoner. Sammanfattningsvis 

har detta gett mig en möjlighet att göra ordentliga och exakta 

transkriberingar av intervjuerna, vilket förhoppningsvis ökat studiens 

reliabilitet (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

4.7 Validitet 
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Validitet är ett forskningskriterium som handlar om att granska hur 

sammanhängande studiens resultat är med det som var avsett att 

undersöka, det vill säga “om en undersökning undersöker det den försöker 

undersöka”. Jag strävar efter hög validitet i studien utefter huruvida jag 

lyckats samla in den data som leder till slutsatsen. Det har jag gjort genom 

att framställa materialet på ett trovärdigt och kvalite baserat sätt utifrån 

dels tidigare forskning. Jag har även gjort det genom att jag ständigt har 

granskat, ifrågasätt och teoretiskt tolkat intervjuresultat i syfte att en klar 

och transparens process (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Kylén, 2004).  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden  
Denna studie omfattas av Lag (2003:260) om etikprövning av forskning 

som avser människor och de fyra grundläggande vetenskapsetiska 

huvudkraven. Etikprövningslagen (2003:260) prövar diverse 

forskningsstudier och uppger olika faktorer och villkor som bör tas i 

aktning för att en studie ska godkännas. Lagens syfte är att vid forskning 

skydda och respektera människovärdet. Bestämmelser som lagen prövar 

och som jag bör ta hänsyn till genom hela studiens gång är bland annat att 

samtycke till forskning finns, hur de bedömande samhällsorganens och 

etikprövningsnämndens förhåller sig till lagen samt deltagarnas känsliga 

personuppgifter. Lagen (2003:260) prövar även personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) enligt 13 § och avser alla forskningsstudier som behandlar 

känsliga personuppgifter, oberoende av om samtycke från de berörda 

finns eller inte och hur insamling av uppgifterna gjorts (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta har jag gjort genom att ha avidentifierar alla deltagare för 

studien och har valt att inte uppge deras namn, ålder, arbetsplats eller 

vilken kommun de de arbetar vid. Jag har tagit hänsyn till det material 

som insamlats av deltagarna och har endast valt ut det mest relevanta för 

att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar. 
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Vidare innefattas studien av forskningsetiken fyra allmänna huvudkrav 

som är enligt följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika kraven handlar om 

att jag som ska utföra studiens ger deltagarna information om 

forskningens syfte och vilka olika moment som ska ingå enligt 

informationskravet. Jag informerar även deltagarna om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande utan att förmedla dess orsaker eftersom 

deltagandet är frivilligt och då de själva bestämmer över sitt deltagande 

enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att jag ska 

behandla allt material i studien med konfidentialitet och att det inte skall 

kunna kommas åt av obehöriga. Det sistnämnda kravet är nyttjandekravet 

och handlar om att jag endast kan använda uppgifter från enskilda 

personer för forskningens ändamål (Bryman, 2017).  

 

Studiens metodologiska överväganden ska vägas mot de fyra allmänna 

huvudkraven som individskyddskravet innefattas av. För att studien ska 

följa de etiska kraven skall jag ge information och samtycke både skriftlig 

form via mejl i informationsbrevet samt muntligt när intervjun äger rum. 

Informationsbrevet informerade deltagarna om vad studien handlar om, 

hur dess genomförande kommer att gå tillväga samt var resultatet kommer 

att publiceras. Deltagarna informerades även i informationsbrevet om att 

deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta 

den, vilket även har upprepats muntligt under intervjutillfället. Jag har 

vidare informerat deltagarna att de avidentifieras i syfte att de inte skall 

kunna identifieras av obehöriga samt om att intervjumaterialet endast 

kommer användas för forskningens ändamål. Empirin skall försvaras på 

ett sätt som enbart jag kommer att ha åtkomst till under forskningens 

utförande. 

 

4.9 Metoddiskussion 
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Jag har valt att utföra studien genom en kvalitativ metod och med en 

hermeneutisk utgångspunkt för att kunna få en fördjupad bild av 

socialarbetarnas arbetssätt. Med hjälp av denna metod har jag kunnat 

besvara studiens frågeställningar och dess syfte. Jag är medveten om att 

undersökningen inte ger den fullständiga och kompletta helhetssynen om 

ämnet och jag kan heller inte vara säker på att resultatet reflekterar 

verkligheten.  

 

Vid försök av att hitta deltagare, tog jag som tidigare nämndes kontakt 

med flera kommuner, enhetschefer och socionomer runt om i landet. Det 

var fem socialarbetare som svarade att de var intresserade av att delta i 

studien, varav en socialarbetare senare tackade nej. Övriga kontakter 

tackade antingen nej av deltagande av studien eller gav ingen en respons, 

därav det stora bortfallet av intervjupersoner. Bortfallet kan bero på 

socialarbetares höga arbetsbelastning eller tidsbrist. Det kan även ha 

berott på att de inte ansåg sig ha den kompetens eller erfarenhet inom just 

den sociala barnavården, eller att de ansåg att det var länge sedan de 

arbetade med den målgruppen och därför inte ville riskera att ge felaktiga 

uppgifter om ämnet. 

 

Innan intervjuerna ägde rum upplevde jag att vissa intervjupersoner hade 

svårt att veta vad jag egentligen menade med “motstånd”. Det var när jag 

väl beskrev och exemplifierade begreppet som deltagarna fick en större 

förståelse för det och då kunde relatera till det i deras arbete med 

vårdnadshavare. Att jag exemplifierade begreppet och satte det i kontext 

kan dock ha påverkat hur deltagarna svarade. Detta då jag 

uppmärksammade att de kunde fortsätta på det spåret jag gav exempel 

utifrån. Det innebär att jag omedvetet kan ha påverkat och styrt hur 

deltagarna svarat och hämmat dem från att ge deras egna version, 

upplevelse och tolkning av vårdnadshavare som gör motstånd. Då jag 

omedvetet kan ha påverkat och styrt deltagarnas svarat, innebär det att 
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svaren inte blivit lika nyanserade eller kreativa som jag önskat. Flera av 

deltagarna gav således liknande svar på hur de upplevde motstånd och 

deras uppfattning av den vanligaste formen av motstånd. Å andra sidan 

kan det dock innebära att socialarbetare faktiskt möter likartade former av 

motstånd och därför gav respons på det de verkligen upplever oavsett om 

jag skulle ha exemplifierat och förklarat begreppet. Det jag kan tänka på 

till nästa gång är att inte ta för givet att deltagarna förstår vad jag menar 

när det kommer till olika former av begrepp eller frågor. Jag skulle även 

kunnat tänka på att mejla ut intervjuguiden (se Bilaga B) till deltagarna 

innan intervjun ägde rum för att ge dem skulle få möjligheten att få 

betänketid och följaktligen kunnat ha förberett sig inför intervjutillfället. 

Dock kan det å andra sidan ha varit en nackdel då spontana förslag och 

ideer försvinner. Att intervjufrågorna var semistrukturerade och öppna 

gav studien mer varierande, nyanserade och djupare svar än om frågorna 

skulle vara mer direkta. Andra påverkande faktorer är att 

intervjupersonerna vid vissa tillfällen bytte inriktning och glömde bort 

frågans innebörd. Vid dessa tillfällen var det svårare att få mer konkreta 

svar.  

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet. Inledningsvis ska 

bakgrundsinformation om intervjupersonerna kort sammanställas, vilket 

följs av två huvudteman med olika underrubriker under varje tema. 

Analys av resultat har jag valt att göra genom hela avsnittet. Anledningen 

är för att jag dels vill ge en större förståelse för hur och varför resultatet 

ser ut som det gör flytande genom avsnittet och dels för att undvika 

upprepningar av samma material. Jag vill därmed få ett bättre flöde och en 

röd tråd i texten, därav detta val. Sammanfattningsvis skall empiri, 

tidigare forskning och teorier att redovisas och analyseras, vilket syftar till 
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att få en bredare kunskap och förståelse kring vilka mönster som kan 

utläsas genom hela materialet.  

 

5.1 Kort information om intervjupersonerna 
Alla fyra intervjupersoner arbetar kommunalt inom socialförvaltningen i        

en mellanstor kommun och har alla utbildning inom socialt arbete. Alla           

intervjupersoner har avidentifieras och namnen är fingerade. Den första         

intervjupersonen som jag valt att kalla för “Sara”, har en          

socionomexamen i grunden. Hon har arbetat med barn- och familjer ett           

par år. Den andra intervjupersonen som jag valt att kalla för “Kajsa” har             

en kandidatexamen i socialt arbete. Hon har en lång arbetserfarenhet och           

har läst många kurser inom barn- och familj. Den tredje intervjupersonen           

har jag valt att kalla för “Petra”. Hon har en socionomexamen och har             

arbetat inom barn- och familj i många år. Den fjärde och sista            

intervjupersonen som jag valt att kalla för “Erica” och har en           

socionomexamen i grunden med en vidareutbildning. Även hon har         

arbetet med barn- och familjer i flera år och har därmed en lång erfarenhet              

av arbetet med barn- och familjer. 

 

5.2 Aspekter som påverkar arbetet med 

vårdnadshavare 
Följande aspekter är faktorer som påverkar arbetet med vårdnadshavarna         

och behöver därmed beaktas. Att ta ställning till dessa aspekter ökar           

förståelsen för hur socialarbetare på bästa möjliga sätt kan arbeta med           

vårdnadshavare och nå samarbete. 

 

5.2.1 Socialarbetarnas kompetens och erfarenhet 

Tidigare forskning har visat att de professionellas kompetens spelar en 

viktig roll för hur samarbetsvilliga klienter kommer bli (Carlsson, 2005). 
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Samtliga intervjupersoner var eniga om att deras roll och kompetens är en 

viktigt del i arbetet med vårdnadshavare. Kompetensen i deras arbete var 

både inhämtad från den utbildning de hade inom socialt arbete och genom 

erfarenhet av att ha arbetat tillsammans med vårdnadshavare, vilket var 

den faktorn som vägde tyngst. Det beror på att man som socialarbetare lär 

sig mer och mer hur motstånd kan hanteras ju fler ärenden man haft och 

ju fler människor man mött i arbetet. Detta kan kopplas till kollegialitet 

och socialisation i deras arbete (Liljegren & Parding, 2010), där de genom 

sin högre utbildning styr arbetet och därmed organisationen. 

Socialarbetare lär sig genom erfarenhet och av organisationen vad de får 

och inte får göra för att hantera motstånd. 

 

Om man är ny och inte vet vad man ska göra och inte får någon 

hjälp i det så kan man ju försvåra samarbetet. För att om jag är 

osäker och visar en osäker sida så kan det ju spegla av sig... (Sara). 

 

Socialarbetare lär sig på så sätt hur de ska handla genom både teoretiska 

och praktiska erfarenheter, så kallad tyst kunskap, men även genom styrda 

normer och värderingar kring vad ett “bra föräldraskap” är. Genom de 

normer och ideal som skapats av samhället avseende vad ett bra 

föräldraskap innebär, följer socialarbetare den konstruktionen vilket är en 

internalisering och en form av självreglerande makt som utövas på 

socialarbetare av samhället (Liljegren & Parding, 2010; Qvarsebo & 

Axelsson, 2017). 

 

Samtliga intervjupersoner är således eniga om att erfarenhet och 

professionell kompetens utifrån utbildning och erfarenhet påverkar deras 

arbete med vårdnadshavare. Vidare menar Petra att det också är viktigt att 

under arbetet med vårdnadshavare, uppdatera sig inom socialtjänstlagen, 

LVU-lagen, forskning, domar och föreskrifter om hur ärenden ska 

handläggas. Men utöver den kompetens som avser handläggning och 
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dokumentation är det även viktigt att kunna få en god klientkontakt och 

kunna bemöta vårdnadshavare med ett professionellt förhållningssätt. Det 

är även viktigt att skapa en bra relation med vårdnadshavare i syfte att de 

ska kunna få förtroende för socialarbetaren. På så vis kan samarbete nås 

med vårdnadshavare, vilket även tidigare forskning visar. 

Socialarbetarens skicklighet att skapa och utveckla goda relationer 

påverkar vårdnadshavarnas upplevelse och uppfattning av dem. Det 

påverkar också vårdnadshavares syn på myndigheten och hur de i sin tur 

väljer att bemöta socialarbetare (Sjögren, 2018; Spratt & Callans, 2004). 

 

Att erfarenhet är en viktig del i arbetet med vårdnadshavare är således en 

faktor alla intervjupersoner tyckte var viktigt. Sara beskrev att man som 

professionell blir mer självsäker ju längre tid man arbetar med 

barnfamiljer. När professionella är nya i arbetet kan det finnas en 

osäkerhet kring hur de ska hantera svåra situationer. Denna osäkerhet kan 

reflekteras till klienten och på så sätt försvåra samarbetet. En annan faktor 

som kan försvåra samarbetet är om vårdnadshavare kritiserar eller 

ifrågasätter socialarbetare.  

 

Det var tufft för man blir ju hela tiden ifrågasatt och det blir man 

oftast på yngre kollegor. Man kan få frågan ‘Har du själv barn? 

Nae då vet du ingenting om barn’. Asså det är ju en ganska 

klassisk. Då har man liksom förbrukat sin rätt att utreda kan vissa 

föräldrar känna. Att om du inte själv har barn så vet du inte hur det 

är (Kajsa).  

 

Kajsa menar att det kan vara väldigt svårt att som ny socialsekreterare bli 

kritiserad, men att man blir duktigare på att hantera svåra situationer ju 

längre tid man arbetar. Trots det lär professionella sig nya saker hela tiden 

och blir därmed aldrig fullärda då varje fall är unikt. Det kan bero på att 

klienter har ett inre ideal för hur en relation “ska” se ut. Svarar inte 
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socialarbetaren mot dessa förväntningar kan det finnas risk för att 

relationen brister (Carlsson, 2005). Att vårdnadshavare får en positiv 

upplevelse av socialarbetare ligger till grund för att en arbetsrelation ska 

skapas, men om klienten ändå fortsätter med att kritisera eller ifrågasätta 

socialarbetaren kan man enligt Kajsa lösa det genom att behöva byta 

socialarbetare. De skulle även kunna ta med en annan socialarbetare eller 

sin chef för att möta upp klienten, eller erbjuda vårdnadshavare att ta med 

sig någon person under mötet, till exempel någon de känner sig trygg 

med. Fungerar inte det menar hon att parterna då får vara “ense om att de 

är oense”.  

 

5.2.2 Hur motstånd uttrycks 

Ett tema som klart framstod från intervjupersonerna var vårdnadshavarnas 

motstånd. Då det finns många typer av motstånd som kan uttryckas på 

olika sätt (Forrester et al., 2012), har intervjupersonerna svarat lite olika 

beroende på deras egna erfarenheter, synsätt och förförståelse de har om 

det (Liljegren & Parding, 2010; Thomassen, 2007; Patel & Davidsson, 

2003). Det är utifrån deras perspektiv och erfarenhetsvärld de svarat och 

jag kan tydligt utläsa att alla intervjupersoner har utgått från olika former 

av motstånd när de svarat. Jag kan utifrån intervjupersonernas svar utläsa 

att uttryck av motstånd kan delas upp i två delar, öppet motstånd och dolt 

motstånd. Inom dessa två kategorier ryms det olika former av uttryck som 

vidare kommer att beskrivas.  

De likheter som kan utläsas avseende hur motståndet uttrycks är att alla 

fyra intervjupersonerna är ense om är att någon form av motstånd uppstår 

vid i princip varje ärende. Det här är enligt Foucault en form av motmakt 

som uttrycks av vårdnadshavare och kan vara en reaktion av den makt 

som utövas. Petra berättar att vårdnadshavare per automatik hamnar i ett 

underläge när de möter socialarbetare eftersom socialarbetare utför 

maktutövning. Där makt finns, finns även motmakt menar Foucault och 
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därför finns det alltid en form av motstånd i mötet med socialarbetaren 

(Skau, 2018; Swärd & Starrin, 2006). 

 

Det som skiljer svaren åt handlar mest om vilket typ av motstånd de ansåg 

vara mest förekommande och vilka motstånd de mest arbetade med. Jag 

kan utläsa att det främst beror på hur länge de arbetat med barnavården 

och hur mycket erfarenhet de har som avgjorde hur de responderade på 

frågorna.  

 

Öppet motstånd 

Den mest vanliga och återkommande formen av motstånd som 

socialarbetare ständigt möter i arbetet med vårdnadshavarna, menar både 

Kajsa och Sara är när vårdnadshavare nekar problematiken (Carlsson, 

2005). De förklarar att vårdnadshavarna väldigt ofta förnekar att vissa 

situationer har hänt och att de till och med kan fråga varför de måste 

komma till socialtjänsten. Denna form av motstånd anses vara en mer 

öppen och direkt form av motstånd (Skau, 2018; Swärd & Starrin, 2006). 

 

Det är ju väldigt sällan föräldrar kommer hit och så säger man “nu 

har ditt barn berättat att det här och att du har slagit dem med den 

här sopkvasten”. Det är väldigt sällan att föräldrarna säger “aa det 

är sant. Det har jag gjort. Jag har förstått att det är fel. Jag behöver 

hjälp.” Det är händer ju väldigt sällan (Kajsa). 

 

Förnekelse kan uppstå hos vårdnadshavarna trots att deras barn har gett en 

trovärdig version av vad som sker hemma hos familjen. Rent konkret kan 

det oftast handla om att barn berättar om våld i hemmet och föräldrar 

nekar det. Då kan de enligt Kajsa exempelvis uttrycka “Nej det har inte 

hänt hos oss! Jag slår inte mina barn!”. Detta kan ske trots att 

socialarbetaren redan hört vårdnadshavarnas barns historia, där barnen 

tydlig kan berätta att de blir slagna i hemmet och att de gör det på ett 
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trovärdigt sätt. Det händer enligt Kajsa väldigt sällan att vårdnadshavarna 

kommer till socialtjänsten och berättar eller erkänner att de slagit sina 

barn. Socialarbetare kan då ha svårt för att starta igång igång en 

arbetsprocess med vårdnadshavare på grund av att de inte egentligen inte 

vill få igång något samarbete. Det kan i sin tur grunda sig i att 

vårdnadshavare inte ser att de äger problemet och att parterna inte har en 

samsynt bild om problematiken (Carlsson, 2005). Hur socialarbetare 

hanterar och arbetar kring det menar Sara ska vara genom att 

inledningsvis försöka lyssna på vad de har att säga och försöka visa på en 

förståelse kring det de säger (Platt, 2008; Rice & Girwin, 2014) men att 

de sedan behöver arbeta vidare.  

 

Då funkar det inte att det blir en kamp om att vi försöker säga “aa 

men vi säger att det är så här” eller “de är inte så här”. Då kommer 

man ju inte vidare. [...]. Att istället säga “men jo den här oron 

finns men vi hör vad ni säger. Hur kan vi jobba vidare?” Att man 

kan försöka blicka framåt istället eller “hur kan vi tänka? Vad 

behöver hända för att den här oron inte ska komma igen?” (Sara). 

 

Fortsättningsvis kan socialarbetare möta öppet motstånd genom att 

vårdnadshavarna uttryckligen säger “nej” till insatsen. Vårdnadshavare 

som egentligen inte vill delta och som samtidigt inte vågar säga “nej” när 

insats erbjuds, kan vid de tillfällena istället leda till dold motstånd. Andra 

former av motstånd är när vårdnadshavarna inte får en bra relation med 

sin socialarbetare eller tycker illa om denne. Det kan också bero på att 

parternas syn på problemet är starkt åtskilda vilket leder till att 

vårdnadshavare då börjar försvara sig genom att göra motstånd. En form 

av motstånd och försvarsmekanism är just att hävda sin syn på problemet 

mot socialarbetaren (Brill 1973; Skau, 2018).  

 

Dolt motstånd 
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Den vanligaste formen av dolt motstånd beskrev Erica var i form av att 

vårdnadshavarna inte kommer till planerade möten och inte vill fortsätta 

med insatsen.  

 

Man bokar en första tid, sen ställer man in den och sen är det svårt 

att få nya tider. Det finns dem som glider undan på det sättet 

(Erica). 

 

Denna form av motstånd menade hon var mer dold (Skau, 2018; Swärd & 

Starrin, 2006). Det kan också uttryckas genom att vårdnadshavare visar på 

en avighet och ett ointresse. Det som ligger till grund för det menar Kajsa 

kan bero på att vårdnadshavarna inte ser att de har något bekymmer och 

att de då heller inte äger det. Det kan också bero på att de bär på en rädsla 

eller misstänksamhet mot socialtjänsten (Carlsson, 2005). Erica förklarar 

att vårdnadshavare kan ha en rädsla för att de tror att myndigheten ska 

omhänderta deras barn, eller tro att det finns någon dold agenda hos dem. 

Med andra ord kan vårdnadshavarna ha en känsla av att socialarbetare 

spionerar på dem. Det här är inte något som bara Erica uttryckte utan 

Kajsa menar på liknande. 

 

[...] bara det faktum att man är socialsekreterare, skrämmer ju och 

att man då inte vill ha kontakt med oss. Det behöver inte vara att 

det är “jag” som person som kommer, utan det kan lika gärna vara 

att någon annan handläggare. Men det faktum att det är 

socialtjänsten det är som skrämmer föräldrarna och vad vi kan 

göra (Kajsa). 

 

Kajsa menar att vårdnadshavare kan ha hört rykten om socialtjänsten kan 

omhänderta barn, göra hembesök flera gånger i veckan, eller allmänt 

felaktiga uppgifter om vad myndigheten gör som vidare kan skrämma 

dem. Dessa tankar menar hon kan vara ett motstånd i sig. 
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5.2.3 Maktaspekten 

Kunskapen och professionen socialarbetare har ger dem en form av makt 

som kan utövas på vårdnadshavare (Skau, 2018). Det var tre 

socialarbetarna som redogjorde för maktaspekten och alla de var ense om 

att makt fanns i relationen mellan dem och klienterna. Makten de besitter 

är inledningsvis inhämtad från den kunskap de fått genom deras högre 

utbildning, men även från den praktiska erfarenheten av att arbeta med 

barn- och familjer (Swärd & Starrin, 2006; Liljegren & Parding, 2010; 

Svensson, 2011). Samtliga intervjupersoner var eniga om att det är viktigt 

att inte utnyttja makten utan att använda den på rätt sätt. Vid allvarliga 

situationer menade Kajsa att man som socialarbetare behöver vara tydlig 

med vad som är okej och inte okej i ett hem. Exempelvis är det inte 

acceptabelt att ha ett hem där barn inte har några sängkläder eller barnen 

växer upp i ett otroligt ovårdat och orent hem.  

 

Nae detta är inte okej, då får en vecka på dig att ordna det. Annars 

kommer vi gå in och göra någonting, för att barn kan inte leva i de 

här miljöerna (Kajsa). 

 

[...] ibland så är det ju verkligen, “dem kan inte vara kvar här en 

dag.” (Kajsa). 

 

Kajsa exemplifierade situationer där de klart behöver använda sig av 

maktutövning. Hon menar att socialarbetare behöver vara tydliga och raka 

mot vårdnadshavarna för att vårdnadshavarna ska förstå att de menar 

allvar. De behöver ha barnet i fokus och utgå från barnens bästa i 

familjen, därför behöver socialarbetare förtydliga vad som förväntas av 

socialtjänsten för att makt i form av tvångsåtgärder inte ska behöva 

utövas. Hon menar att det i de flesta utredningsarbeten handlar om att 

skapa ett förtroende. När vårdnadshavare väl har fått ett ett förtroende för 
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socialarbetaren vågar de vara öppna och berätta om hur de egentligen har 

det. Att skapa ett förtroende och nå samarbete kan de bland annat visa 

genom att förmedla att man som socialarbetare är intresserad av att hjälpa 

dem. Även Petra förklarade att det var viktigt att tydliggöra att syftet med 

varför de är kallade till myndigheten och tydliggöra att de vill hjälpa dem 

att få det bättre hemma. Denna form av maktutövning menar Foucault 

(2007; ibid, 2010), ingår i expertens uppgift, att hjälpa medborgarna. 

Genom att vägleda dem och “undervisa” dem om sanningen, vilket kan 

kopplas till samhällets lagar och föreskrifter, eller den normalitet som 

finns i samhället, kan medborgaren genom att underordna sig, få den hjälp 

som denne ska göra sig förtjänt till. Socialarbetare följer i sin tur sin 

arbetsuppgift genom att utföra utredningar och följa upp vårdnadshavare 

enligt myndighetens lagar och föreskrifter vilket samtidigt är 

socialarbetarnas verktyg för att kunna hjälpa. De ska också motivera 

vårdnadshavarna att göra det rätta, vilket även här en en form av 

normalisering då staten vill forma människor till goda medborgare 

(Qvarsebo & Axelsson, 2017; Järvinen, 2002; Johansson, 2012).  

 

Fördelen med att inneha makt i socialarbetarens position är inte endast för 

att kunna erbjuda vårdnadshavarna hjälp, utan även det kan vara en hjälp 

för socialarbetare att vara mer raka och tydliga i sin kommunikation med 

vårdnadshavare vid allvarliga situationer eller bedömningar. Det kan 

enligt Kajsa få vårdnadshavare att förstå att de menar allvar och därmed 

kan makt behöva utövas på ett mer konkret och direkt sätt. Den tydliga 

kommunikationen behöver genomsyra hela arbetsprocessen för att kunna 

nå samarbete (Yatchmenoff, 2005:93). 

 

5.5 Relationens betydelse och olika strategier för 

att hantera motstånd 
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Som tidigare tagits upp var samtliga intervjupersoner eniga om att 

motstånd fanns i de flesta ärenden. Erica menar att det handlar om att 

redan från början försöka skapa en god arbetsallians och samarbete med 

dem (Trevithick, 2003). Här spelar relationen mellan parterna en stor 

betydelse för fortsatt kontakt eller inte. Relationen spelar även en stor 

betydelse för förändringsarbetet i arbetsprocessen där tillit är en viktig 

faktor. Socialarbetarens relation med vårdnadshavare är grunden för 

arbetsprocessens resulterat (Sjögren, 2005; Munro, 2011, Carlsson, 2005). 

Att skapa ett förtroende och en god relation är faktorer Petra menade var 

väldigt betydelsefullt i arbetet med vårdnadshavare. 

 

För vi ställer ju många svåra frågor och man förväntas svara på 

dem och då tänker jag att det är viktigt att skapa en relation för att 

de ska få ett förtroende för oss. För om jag tänker mig utifrån mig 

själv så skulle jag inte vilja öppna upp mitt liv och dela med mig 

av allt om jag inte hade ett förtroende för någon, utan det är ändå 

viktigt att man känner att man har en bra relation (Petra). 

 

Petra menade att det är viktigt att att försöka förstå vårdnadshavares 

perspektiv och även visa på att socialarbetare tagit hänsyn till det. 

Socialarbetare kan göra det genom att förmedla att de förstår att de är i en 

jobbig situation men att också prata om och tydliggöra och få 

vårdnadshavare att förstå att de kan hjälpa de kan hjälpa dem och barnen 

att få det bättre. 

 

5.5.1 Söka kontakt 

Ett vanligt motstånd som tidigare har tagits upp, var att vårdnadshavare 

försöker undvika socialtjänsten genom att inte komma till kallade möten 

eller svara dem på andra sätt. Då bör socialarbetaren försöka kontakta 

dem på olika sätt. Främst genom telefon men även genom mejl eller brev i 

form av kallelser. Om vårdnadshavarna fortfarande inte svarar och oron 
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visas vara låg, kan ärendet avslutas och vårdnadshavarna kan på så vis 

komma undan. Är oron hög kan tvångsåtgärder inblandas. 

 

Jag har ju haft klienter som jag har fått ringt varje dag under några 

veckor. Man är ju skitjobbig liksom men man behöver ju få någon 

form av respons. Man får ju inte ge sig i det, eller råka skicka brev 

om att “nu kommer vi komma hem det här datumet” eller “nu får 

du komma hit den här tiden.” (Kajsa). 

 

Innan ett ärende kan avslutas menar Kajsa att socialarbetare under en 

längre tid ska försöka göra allt de kan för att få en respons från 

vårdnadshavarna och inte ge upp det. Om de under en tid försökt med det 

är det själva orosanmälan som avgör om tvångsåtgärder behöver tas eller 

inte. Hur låg eller hög orosanmälan är enligt socialtjänstens kriterier är 

således det som slutligen avgör det. 

 

5.5.2 God kommunikation 

Som tidigare forskning visar, spelar socialarbetares kommunikationsstil 

en viktig roll i arbetet med vårdnadshavare och är ett viktigt verktyg i 

processen (Forrester et al., 2012; Forrester et al., 2007). En god 

kommunikation har visat sig vara till stor betydelse och kan för 

socialarbetarna bland annat handla om att tydligt förmedla vad deras oro 

är och att de kan hjälpa vårdnadshavarna med de bekymmer de har. Det är 

även viktigt för socialarbetare att förmedla att de vill hjälpa dem att hitta 

andra verktyg. Det kan rent konkret till exempel innebära att hitta sätt för 

dem att sätta gränser för sina barn eller att vårdnadshavarna och barnens 

relation förbättras. De kan även som tidigare nämndes ställa reflekterande 

frågor för att få vårdnadshavare att börja reflektera kring sin situation 

samt fråga dem hur de vill arbeta vidare. Här är det är viktigt att tänka 

framåt och långsiktigt för att inte fastna i arbetsprocessen. Det kan till 

exempel handla om att socialarbetaren tänker att omsorgsbrister är 
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problemet i familjen, medan vårdnadshavarna istället tänker att bekymret 

är att det är stressigt hemma, att de inte hinner med allting och att de 

därför vill ha avlastning. Då är det bättre att först samtala om det 

vårdnadshavarna anser sig vara problematiskt i hemmet. Sedan kan 

socialarbetare koppla det till de omsorgsbrister som finns i hemmet och 

samtala om det också med dem. 

 

Sen kan vi ju inte bara prata om det, men vi kanske ska börja med 

det. Och då brukar man oftast få med klienterna till 

omsorgsbristerna för då kan man koppla det liksom (Kajsa). 

 

När det kommer till vårdnadshavarnas rädsla för socialtjänsten, menar 

Erica att de försöker skapa en allians och en trygghet för dem. De arbetar 

med att fokusera på det friska hos familjen och familjens styrkor (Rice & 

Girwin, 2014). Hon förklarar vidare att de försöker leda vårdnadshavare 

till självinsikt och “själv till självhjälp”. Detta kan kopplas med Foucaults 

teori om pastoralmakt som menar att expertens uppgift är att vägleda 

individer till till hjälp genom att undervisa om “sanningen” (Foucault, 

2010; ibid, 2007). Individers svagheter eller problem undersöks för att i 

sin tur hjälpa dem mot det goda livet (Järvinen, 2002). 

 

5.5.3 Lyhördhet 

Andra strategier som socialarbetare kan ha i de situationer där 

vårdnadshavare kan ha väldigt stort eller direkt motstånd är att som 

socialsekreterare visa respekt för och vara lyhörd kring vad de tänker och 

vad deras bekymmer är. Sara förklarade att det inte fungerar om det blir 

en kamp mellan parterna utan i de situationerna utan då handlar det 

snarare om att lyssna på vad de har att säga, söka förståelse kring deras 

perspektiv och ta hänsyn till det (Platt, 2008; Rice & Girwin, 2014; 

Damiani-Tarabaa et al., 2017). Även Kajsa förklarar att socialarbetare 

 
 49 (73) 



 

inledningsvis verkligen ska lyssnar på vårdnadshavarna och försöker ta 

till sig och förstå deras bild av problemet när de inte är ense om det. 

 

[...] för jag kan ju ha en ganska tydlig plan om “här är bekymret’” 

och sen kanske de är här borta och då kanske vi kan prata om det 

istället, det de tänker (Kajsa). 

 

Men i vissa situationer behöver socialarbetaren ändå vara tydlig med att 

utredningen behöver göras trots att de gör motstånd.  

 

[...] jag förstår att vi är i en jättesvår situation [...] och att ni inte 

vill vara här, [...] men utredningen behöver ändå göras (Kajsa). 

 

En del vårdnadshavare kan socialarbetare möta på det sättet. Då kan 

vårdnadshavarna känna sig lugnare med det genom att de gör upp en 

tydlig utredningsplan och att vårdnadshavarna på så sätt kan ta sig igenom 

den och bli “befriade” från socialtjänsten. Med andra ord arbetar 

socialarbetare mycket med mottaglighet. Det betyder att socialarbetare 

som bedömer att vårdnadshavare som inte är mottagliga för hjälp vid en 

bedömning som inte är tillräcklig allvarlig, avslutas. Vid allvarliga 

situationer där bedömning görs att oron är hög och där vårdnadshavare 

inte är mottagliga för hjälp, kan socialarbetare komma in med 

tvångsåtgärder för barnet. Men de flesta ärendena är inte akuta eller så 

pass allvarliga att tvångsåtgärder behöver göras utan socialarbetare 

arbetar mestadels med att försöka få vårdnadshavare att försöka att ta 

emot hjälp i form av insatser, vilket är frivilligt för dem. Nivån på hur 

allvarlig en situation är och hur hög oro det finns i ett ärende, tolkades och 

uppfattades olika av socialarbetarna, vilket kan bero på att de uppfattar 

och tolkar saker och ting olika. Det kan också bero på hur mycket 

kunskap, arbetserfarenhet och nyare forskning, domar och föreskrifter de 

aktualiserar sig om.  
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5.5.4 Förståelse 

Samtliga intervjupersoner anser att förståelse är viktigt i arbetet. Erica 

förklarade att socialarbetare behöver förstå vårdnadshavarna de möter 

eftersom det föräldraskap vårdnadshavarna har är oftast det de har fått 

med sig från deras egna uppväxt. Har ett barn varit med om hot och våld 

finns det en stor risk för att denne behandlar sina barn på samma sätt. Det 

kan även bero på att vårdnadshavarna har en form av funktionsvariation, 

utmattningssyndrom, utvecklingsstörning eller annat som kan hindra att 

föräldraskapet lever upp till dess förväntningar. Då är det viktigt att ha en 

förståelse för varför vårdnadshavares föräldraskap ser ut som det gör för 

att kunna stötta dem och hjälpa dem att få andra verktyg. Det är viktigt att 

som professionell kunna hjälpa dem att skapa förutsättningar för att klara 

av sin vardag utifrån den förmågan de har. Detta var även Kajsa och Sara 

ense om, att det är nödvändigt att lyssna på och ta till sig vårdnadshavares 

perspektiv. Genom att värdesätta vårdnadshavares perspektiv och vara 

tydlig med vad som skall ske under arbetsprocessen kan skapa 

möjligheter för delaktighet. Socialarbetare ska tydligt förmedla det och 

även fråga hur vårdnadshavare uppfattar och tänker kring deras 

omständighet. På så sätt kan vårdnadshavare känna sig förstådda. 

Socialarbetare kan även vara tydliga med att visa på ett samförstånd med 

vad de säger eftersom de då kan uppleva att socialarbetaren förstår deras 

perspektiv. Det kan på så sätt öka möjligheten för att dem att bli delaktiga 

i ärendet (Forrester et al., 2012; Spratt & Callans, 2004).  

 

Att visa förståelse kan utföras genom att fråga hur vårdnadshavarna 

uppfattar och tänker om sin situation. Kajsa, Petra och Erica ansåg att det 

då även viktigt att som socialarbetare förmedla att man har en förståelse 

för vårdnadshavarnas svåra situation och att man vill hjälpa dem att hitta 

verktyg till förändring. Sara föreslog att utredningsplanen utförs 

tillsammans med vårdnadshavarna och då är det viktigt att planen 
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utformas med det fokus vårdnadshavarna vill arbeta. Därigenom kan 

vårdnadshavarnas perspektiv beaktas och bli delaktiga i ärendet (Carlsson, 

2005; Forrester et al., 2012). 

 

När man lyssnar på vårdnadshavarnas perspektiv är det då viktigt att som 

socialarbetare inte döma deras föräldraskap, utan att visa på respekt och 

hjälpsamhet. Att ha en icke-dömande attityd hänger mycket ihop med att 

som socialarbetare försöka skapa ett förtroende till vårdnadshavare för att 

de ska våga vara öppna och prata om problemet (Platt, 2008). 

 

Alltså att visa att jag är intresserad av att hjälpa och är inte 

intresserad av att stå med en pekpinne och säga “du får inte slå 

dina barn!”. Utan istället fråga dem “när kan det ha varit en 

situation där du har slagit?”, “vad är det som har hänt innan 

dess?”, “jag förstår att det är någonting som har lett fram till att du 

slog ditt barn.” Alltså det här att försöka få dem med sig i stället. 

Och det är ju mycket bättre att ha det genom ett samtal än att jag 

bara “nu är det såhär!” (Kajsa). 

 

Genom att istället ställa reflekterande frågor i syfte att få vårdnadshavarna 

att börja reflektera kring deras situation är oerhört viktigt, speciellt om 

parterna inte är enade om problematiken. Vid till exempel väldigt 

återkommande situationer där förnekelse uppstår, är det då viktigt att som 

socialarbetare tydligt förmedla vad deras oro är samtidigt som en försöker 

förstå vårdnadshavare i förhållande till de problem som finns. Detta 

skapar förutsättningar för att dels nå samarbete med dem och dels för att 

kunna göra en bra utredning. Det är även viktigt för att kunna ge familjen 

gynnsamma insatser som passar dem (Platt & Turney, 2012).  

 

5.5.5 Värdesätta vårdnadshavarnas perspektiv 
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Alla intervjupersoner var eniga om att socialarbetaren för det första ska 

lyssna till och ta till sig vårdnadshavares perspektiv, vilket görs genom att 

tillfråga dem hur de känner att utredning ska gå tillväga, hur de uppfattar 

sin situation, hur de vill arbeta vidare och så vidare. Socialarbetaren ska 

fortsättningsvis försöka bilda sig en uppfattning av familjesituationen och 

göra en helhetsbedömning på hur allvarlig situationen är samt hur 

mottagliga vårdnadshavarna är för att få hjälp i form av insats.  

 

[....] ”Hur vill du att den här utredningen ska genomföras? Och 

vilka kontakter vill du att vi ska ta? Finns det någon i ert nätverk 

som vi kan komma i kontakt med? Hur vill ni att samtalen ska gå 

till? Hur känner ni att när vi träffar ert barn, då ni känner ert barn 

bäst? Hur känner ni att barnet…? Är det bäst att träffas här på 

socialtjänsten eller är det genom hembesök?” (Petra).  

 

Genom att socialarbetaren ställer frågor och förmedlar att de vill ta del av 

vårdnadshavarnas perspektiv kan visa dem att socialarbetaren vill göra 

processen tillsammans med vårdnadshavaren och att de därmed vill skapa 

ett samarbeta med dem. Att värdesätta vårdnadshavarnas perspektiv är 

enligt tidigare forskning en viktig del då vårdnadshavarnas följaktligen 

kan bli delaktiga i arbetsprocessen (Spratt & Callans, 2004; Forrester et 

al., 2012). Det är också viktigt att försöka få vårdnadshavare att komma 

på egna förslag på hur de skulle vilja att utredningen genomförs för att de 

skulle kunna känna att de påverkar. Genom att socialarbetaren låter 

vårdnadshavarna påverka arbetsprocessen så långt som möjligt och i den 

mån det går kan de därigenom både bli och känna sig delaktiga i 

arbetsprocessen.  

 

[...] och att det inte bara är vi som kommer in och har ett färdigt 

manus, att “det här och det här ska vi göra och det finns ingen 
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möjlighet för er att kunna påverka.” Utan att vi får dem att känna 

att vi gör det här tillsammans och att vi har ett samarbete (Petra). 

 

Vid allvarligare situationer ska socialarbetaren redan vid första mötet 

tydliggöra vad oron är för vårdnadshavarens barn, att socialarbetare vill 

hjälpa dem och vilka förväntningar och risker som finns. De ska vidare ta 

hänsyn till vårdnadshavares perspektiv genom att tillfråga dem deras 

perspektiv kring situationen och göra en bedömning av hur mottagliga de 

är för att ta emot hjälp, samtligt som bedömning görs om barnets situation 

är tillräcklig allvarlig (Platt, 2008; Darlington et al., 2010). Genom tydlig 

kommunikation, förståelse, empati och relationsskapande mellan parterna 

kan socialarbetaren under arbetsprocessen skapa en god relation med 

vårdnadshavaren och denne kan då få ett förtroende för socialarbetaren 

(Sjögren, 2018). Är inte parterna samsynta om problematiken ska 

socialarbetaren försöka förstå vårdnadshavaren problematik och diskutera 

vad denne upplever vara problematiken, för att sedan arbeta vidare på vad 

socialarbetarens, skolans eller någon annans oro är för barnet och på så 

sätt hitta gemensamma vägar tillsammans för att lösa det problemet 

(Forrester et al., 2012; Payne, 2015). Socialarbetaren kan även få barnets 

version av problematiken och förklara för vårdnadshavaren att barnets 

upplevelse är en viktig del i bedömningen. 

 

När parterna inte är ense om en problematik och kan socialarbetare 

hantera det genom att använda sig av en kollega under mötena, byter 

handläggare för ärendet eller att helt enkelt acceptera att parterna ibland 

kan vara ense om att de är oense. Socialarbetaren ska utöver det visa på 

empati och förståelse för vårdnadshavarna samt bemöta dem med en 

icke-dömande attityd (Platt, 2008; Rice & Girwin, 2014). Socialarbetaren 

kan också förmedla att denne förstår att vårdnadshavarna är i en svår och 

jobbig situation, men att socialarbetaren fortfarande behöver hålla sig till 

utredningen och se till att den utförs. Socialarbetare ska vara tydliga med 
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det redan från början och beroende på hur allvarlig situationen eller oron 

är i anmälan kan socialarbetaren ha olika strategier ifall vårdnadshavarna 

ändå inte vill samarbeta. Är det inte en tillräckligt hög oro enligt anmälan 

eller bedömning kan motstånd i form av att vårdnadshavare inte kommer 

till mötena, svarar på telefon eller inte svarar på mejl, på så sätt komma 

undan socialtjänsten. Är oron hög och situationen allvarlig kan 

socialarbetare behöva gå in med tvångsåtgärd.  

 

6. Avslutande diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur socialarbetare med praktisk 

erfarenhet inom den sociala barnavården arbetar med att nå samarbete 

med vårdnadshavare som gör motstånd. Resultatet visar att det finns 

många påverkande faktorer som spelar in i arbetsprocessen mellan 

socialarbetare och vårdnadshavare när motstånd uppstår. Dels handlar det 

om kompetensen socialarbetare har inom handläggningsprocessen och 

dels om hur socialarbetare bemöter vårdnadshavare under själva mötet. 

Resultatet visar således att socialarbetarens roll påverkar arbetsprocessen 

med vårdnadshavare från två olika håll. Den teoretiska kompetensen är 

inhämtad från deras utbildning och den praktiska kompetens från deras 

arbetserfarenhet inom fältet. Detta då socialarbetares arbetserfarenhet 

leder till att de blir mer självsäkra kring hur de ska hantera fall och olika 

former av motstånd från vårdnadshavare.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar socialarbetares arbete med 

vårdnadshavare när motstånd uppstår är hur motståndet uttrycks. 

Motstånd kan uttryckas öppet och konkret men det kan också vara dolt 

och uttryckas mer indirekt. Förekommande motstånd som uttrycks öppet 

har visat vara när vårdnadshavare nekar ett problem och/ eller säger “nej” 

till insats. Andra förekommande motstånd som uttrycks men i en mer 

indirekt form är när vårdnadshavare inte dyker upp på planerade möten 
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och inte är kontaktbara. Resultatet visar fortsättningsvis att maktaspekten 

är en faktor som påverkar arbetsprocessen. Det beror på att den makt 

socialarbetare besitter kan väcka vårdnadshavares rädsla för vad kan göra. 

Att utjämna maktskillnaden kan innebära att socialarbetaren tydligt visar 

vårdnadshavare att de vill hjälpa dem. Här spelar förtroendet en viktig roll 

för att kunna nå samarbete.  

 

Fortsättningsvis finns det olika strategier för att hantera motstånd. Hur 

socialarbetare hanterar motstånd beror som tidigare nämndes på vilken 

typ av motstånd det handlar om. Relationen mellan socialarbetare och 

vårdnadshavare är ramen för hela arbetsprocessen och är även ett verktyg 

i förändringsarbete. När socialarbetaren stöter på motstånd i form av att 

vårdnadshavare inte kommer på tillkallade möten eller inte är kontaktbara 

är det viktigt att socialarbetare gör allt de kan för att försöka få kontakt 

med dem och inte ge upp fallet. Beroende på om vårdnadshavarna är 

kontaktbara eller inte och hur mottagliga de är för att få hjälp kan det 

vidare avgöra hur arbetsprocessens riktning kommer att bli. Fungerar inte 

något av ovanstående strategier hänger det på huruvida lågt eller högt 

oron i fallet är. Har fallet en låg oro kan ärendet komma att avslutas, men 

är oron hög kan tvångsåtgärder behöva tas. Resultatet har visat att nivån 

på hur allvarlig en situation är och hur hög oro det finns i ett ärende, 

tolkas och uppfattas olika av socialarbetare. Det här kan som tidigare 

nämndes bero på hur socialarbetare uppfattar och tolkar saker och ting, 

eller hur mycket kunskap, arbetserfarenhet och nyare forskning med mera 

de aktualiserar sig inom. Då socialarbetarna tolkade nivån på hur allvarlig 

en situation är olika har reflektioner kring hur socialarbetare faktiskt 

tolkar lagar, föreskrifter och riktlinjer när det kommer till att göra 

bedömningar av omhändertagande av barn. Vad anses vara “allvarligt 

nog” för att kunna omhänderta barn i situationer där barn är i stor risk för 

skada? Hur mycket ska det krävas för att kunna omhänderta barn? Spelar 

deras handlingsutrymme en viktig roll i beslutet? 
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Vidare var alla socialarbetare eniga om att lyhördhet och förståelse var 

viktiga strategier för att hantera motstånd. Att lyssna och söka förståelse 

av vårdnadshavarna leder till att deras perspektiv kan värdesättas av 

socialarbetaren. Genom att värdesätta vårdnadshavares perspektiv kan 

detta i sin tur medföra att socialarbetaren låter dem påverka 

arbetsprocessen så långt som möjligt och då individanpassa ärendet. Det 

kan då resultera att vårdnadshavarna känner sig och blir delaktiga. Egna 

reflektioner och tankar som väckts av att vårdnadshavares perspektiv bör 

värdesättas är vilka konsekvenser kan detta medföra i barnavårdsärenden 

om utrymme för vårdnadshavarnas perspektiv ges? Kan socialarbetare 

alltid förhålla sig vårdnadshavares perspektiv samtidigt som barnets 

behov ska tillgodoses? Kan gränser för vårdnadshavarnas inflytande 

sättas? I sådana fall hur och när gör socialarbetare det?  

 

Andra strategier är att som socialarbetare ha en god kommunikationen 

med vårdnadshavarna. God kommunikation innebär att vara tydlig med 

att man som socialarbetare vill hjälpa vårdnadshavarna med de bekymmer 

de har. Det är även viktigt att tydligt förmedla att de vill hjälpa dem hitta 

andra verktyg. Här kan reflekterande frågor vara bra att ställa då 

vårdnadshavare då kan börja reflektera över sina situation. 

Socialarbetaren kan också inledningsvis lyssna till vårdnadshavares bild 

av problemet för att sedan koppla det till deras oro för dem och lyfta fram 

familjens styrkor och välja att lägga fokus på det friska under mötena. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Jag har i mitt empiriska material kunnat utläsa att nivån på hur allvarlig en 

situation är och hur hög oro det finns i ett ärende, tolkas och uppfattas 

olika av socialarbetare. Detta kan bero på hur socialarbetare uppfattar och 

tolkar saker och ting. Det kan också bero på hur mycket kunskap, 

arbetserfarenhet och nyare forskning, domar och föreskrifter de 
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aktualiserar sig om. Detta har väckt vidare tankar kring hur socialarbetare 

tolkar lagar, föreskrifter och riktlinjer när det kommer till att göra 

bedömningar av omhändertagande av barn och vad de anser vara 

“allvarligt nog” för att kunna omhänderta barn i situationer där barn är i 

stor risk för skada. Lagen kan antas vara tydlig nog för att kunna göra 

goda bedömningar och ta bra beslut, men studien visar dock att 

socialarbetare inte alltid drar de slutsatser som andra socialarbetare gör. 

Funderingar kring vidare forskning skulle kunna vara: Hur bedöms en 

orosanmälan i hur hög eller låg oro det är utifrån socialtjänstens kriterier? 

Hur kommer det sig att socialarbetare endast avslutar ärenden och 

orosanmälningar när bedömningen tyder på att det är en allvarlig situation 

för vissa socialarbetare men för andra inte? Vad är “allvarligt nog” enligt 

dem? Och vart går den gränsen för att kunna omhänderta barn?  

 

Förslag till vidare forskning skulle också kunna vara hur stort inflytande 

vårdnadshavare faktiskt får ha i barnavårdsärenden och hur mycket 

barnperspektivet påverkar olika fall. Hur mycket låter socialarbetare 

vårdnadshavare påverka barnavårdsutredningar och vart går den gränsen? 
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga A: Informationsbrev 

Hej!  

Mitt namn är Elin Gergis och jag är en socionomstudent vid 

Linnéuniversitetet, institutionen för socialt arbete i Kalmar. Jag går sjätte 

terminen och har nu påbörjat min kandidatuppsats. Jag söker socionomer 

som arbetar inom barnfamiljer som vill delta i studien och berätta om sina 

erfarenheter. 

 

Studiens syfte är att söka en större förståelse för hur socialarbetare med 

praktisk erfarenhet av barn- och familjeområdet arbetar med 

vårdnadshavare när problematiska omständigheter uppstår. 

 

Individuella kvalitativa intervjuer kommer att genomföras och förväntas 

ta runt 45 min. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när 

som helst under studiens gång avbryta ert deltagande utan några skäl för 

det. Intervjuerna kommer att avidentifieras och du kommer vara helt 

anonym i studien. Intervjuerna hade tänkts att spelas in för att kunna 

återge exakt det som har sagts. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för andra oberörda av studien. 

Inspelningarna kommer att tas bort när studien är genomförd. Har du 

några frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på: 

eg222ru@student.lnu.se eller via mobilnummer: 073- 26 18 136. 

 

Vill du kontakta min handledare Ulrika Järkestig-Berggren är du varm 

välkommen att höra av dig till henne via mejladressen: 

ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se eller hennes telefonnummer: 

+46480446383. 
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Stort TACK på förhand! Med vänliga hälsningar, Elin Gergis  

8.2 Bilaga B: Intervjuguide 
 

Deltagarna skall först informeras om följande:  

- Anonymitet: deltagaren kommer att avidentifieras. Namn, ålder 

och arbetsplats skall inte tas med i studien. 

- Frivilligt att medverka och att deltagaren när som helst kan välja 

att avbryta den utan skäl. 

- Forskningen skall endast användas för ändamålet. Allt material 

kommer att förvaras på ett sätt endast jag kan komma åt och 

kommer inte vara tillgängligt för oberörda.  

- Materialet kommer att raderas efter att studien är genomförd. 

- Sammanfatta kort om vad studien handlar om, vad syftet är, 

tillvägagångssätt och var resultatet kommer att publiceras.  

- Fråga om det går bra för dem att jag spelar in intervjun. 

- Deltagaren får hoppa över frågor eller avsluta intervjun om denne 

önskar. 

- Har de några funderingar? 

 

Bakgrundsfrågor:   

- Vill du berätta lite om dig själv? (Namn, ålder, profession, utbildning, 

vidareutbildning, yrkeserfarenhet) 

 

Tema 1: Motstånd 

Fråga 1: Då du arbetar med vårdnadshavare, har du upplevt någon 

situation där motstånd uppstått? (t.ex. nekar ett problem, suckar, himlar 

med ögonen, inte kommer till planerade möten osv). (ja/nej-fråga) 

- Följdfråga: Vill du berätta om den?  
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Fråga 2: Vad upplever du är den vanligaste formen av motstånd? 

 

Fråga 3: Vad gör du i de situationer där motstånd uppstår och hur 

hanterar du dem? 

 

Fråga 4: Känner du att det finns ett effektivt sätt att arbeta kring det? Hur 

brukar du göra? (t.ex. konfrontera, rätta eller säga emot klienten, försöka 

övertala klienten om att att problem “faktiskt” föreligger”, hota denne 

med vilka risker som finns, övriga/andra sätt?)  

 

Fråga 5: Vad gör du om vårdnadshavaren har en annan bild av problemet 

/när ni inte är samsynta om en problematik? 

 

Fråga 6: Hur skapar du delaktighet hos vårdnadshavaren? 

 

Tema 2: Professionell kompetens 

Fråga 1: Forskning menar att de professionellas kompetens spelar en 

viktig roll i arbetet med klienter och ha visat vara avgörande för hur 

samarbetsvilliga de kommer att bli. Upplever du att din kompetens/ roll i 

arbetet är viktigt för hur samarbetsvillig klienter kommer att bli? Och på 

vilket sätt? 

 

Fråga 2: Vilka kompetenser anser du vara viktigast i arbetet med 

vårdnadshavare och varför? (T.ex. utbildning, erfarenhet, den empatiska 

förmågan, att ta sig tid att lyssna på vad de har att säga, ömsesidighet, 

själva relationen mellan parterna, hur relations-kompetent man är, flexibel 

eller tillgänglighet, bemötande, hur man uttrycker sig- kommunikationen, 

olika kommunikationsstilar, annat) 

 

Fråga 3: På vilket sätt tas detta i uttryck? Med andra ord, hur går du 

tillväga när du använder kompetensen?/Hur gör du? 
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Fråga 4: Tycker du att du fått den kunskapen genom främst utbildning, 

erfarenhet eller andra sätt? 

 

Fråga 5: Tycker du att maktaspekten spelar in? Och i sådana fall på vilket 

sätt? 

 

Tema 3: Nå samarbete 

Vinjett 

Personal på dagis har gjort en anmälan till socialtjänsten på ensamstående 

mamma Sofie, då de misstänker att hon inte ser efter hennes son Hugo 5 

år som hon ska. Sofie har exempelvis glömt Hugo på dagis ett antal 

gånger och har vid flera tillfällen luktat sprit. Hugo är underviktig och har 

även börjat utveckla våldsamma beteenden. Hon håller inte med dagis och 

tycker inte att det är något fel på Hugo.  

Sofie som varit i kontakt med socialtjänsten och ser inte problemet med 

varför hon är i kontakt med socialtjänsten. Hon tycker att allting är bra 

som det är och vill ha Hugo kvar hos sig utan att socialtjänsten ska lägga 

sig i hennes liv. Sofie är väldigt motsträvig i hennes beteende och 

kommunikation mot socialtjänsten när utredning görs. Då Sofie jobbar 

väldigt mycket och lämnar Hugo för sig själv i hemmet, förmedlar 

socialarbetaren till Sofie att hon behöver spendera mer tid med Hugo och 

skapa en mat- och sömnrutin för honom. Sofie ser fortfarande inte vad 

problematiken är då “han klarar sig själv och alltid han gjort”. Hon anser 

att hon själv vet vad som är bäst för Hugo. 

 

Diskussionsfrågor: 

- Vad skulle du göra i denna situation? 
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- Hur skulle du försöka skapa ett samarbete med Sofie? 

 

Avslutning 

Finns det något annat som du vill ta upp? 
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