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Abstract 
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Title: Detention – a content analysis of the social worker's approach to work on 

detention of children and adolescents [Translated title] 

Supervisor: Ann Ottengrim 
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The purpose of this study was to understand the social worker's approach to 

work on detention of children and adolescents in a human service organization. 

The study used a qualitative method and contains six individual interviews with 

social workers in the department of children and families in three different 

municipalities. We based the study on a latent qualitative content analysis to 

enhance the themes that were uncovered in the results of the interviews.Three 

themes were identified that we believe have a special role in the interviews; 

authority, resources and discretion. The analysis was based upon two 

organizational theories, Hasenfeld's theory about human service organization 

and Lipsky's theory about the street-level bureaucrat. Our analysis came to the 

conclusion that social workers deal with mostly optional care, the use of 

emotional work and their main task is to provide citizens with rights and to 

control their obligations. We also came to the conclusion that routine 

development is a huge part in the department of children and family, and that 

social workers have a wide discretion which results in the law being both an aid 

and an obstacle.   
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Inledning 
 

Denna uppsats handlar om socialsekreterares syn på arbetet med tvångsomhändertagande av 

barn och ungdomar. I detta inledande avsnitt beskriver vi ämnet i ett bredare avseende, i 

följden: kortare historik kring barnavård, barnperspektivet och ”barns bästa”, konsekvenser 

som kan uppstå när barn skiljs från deras föräldrar, lagen om vård av unga och utredning. 

Detta kommer sedan leda till en problemformulering där vi avgränsar och problematiserar 

ämnet vilket i sin tur leder till syfte och frågeställningar.  

 

Att barn ska ha rättigheter och att samhället ska skydda dem från att fara illa, utsättas för brott 

och utsatthet, är ett relativt nytt fenomen. I början av 1900-talet började en rättslig form av 

barnskydd växa fram. Det som påverkat framväxten av barnskydd och barnavårdslagar är 

vetenskapliga upptäckter, nya ideologier och att samhället utvecklats generellt. Barnavården 

har gått från att utföras av frivilliga välgörare som påverkats av egna värderingar till att bli en 

professionell myndighetsangelägenhet. I Sverige och i en del andra västerländska kulturer har 

barn framstått som individer utan rättigheter och de har levt med att fadern har tagit alla beslut 

(Leviner, 2011). Det som präglade 1902 års barnavårdslagstiftning var mestadels social 

kontroll. Denna lag skapades för att förebygga dåligt uppförande och kriminalitet vilket 

ansågs vara samhällsfaror. För att kunna kontrollera dessa faror bildades en 

tvångsvårdslagstiftning för barn. Denna lagstiftning fick kritik för att den enbart utgick från 

barnens beteende vid ett omhändertagande och det bortsågs från att barnets miljö kanske var 

en bidragande orsak till dess beteende. 1924 utvecklades lagen så att även de behoven blev 

tillgodosedda. Barnavårdslagen blev senare socialtjänstlagen där den största skillnaden var att 

vikten läggs på frivillighet och behandling. Omhändertagande blir därmed den enda 

tvångsåtgärden som kan användas. Barnen som klienter får utökade rättigheter då deras 

position stärks genom att de bland annat får rätt till offentligt biträde (Lundström, 1993).  

 

I en barnavårdsutredning bör barnet vara i fokus då insatser ska bedömas. Förr låg fokus mer 

på föräldrarnas problem än på barnens. Åsikterna har gått från att se barn som ömtåliga utan 

några rättigheter till att se dem som individer med rättigheter (Socialstyrelsen, 2006). 

Barnperspektivet och ”barns bästa” är begrepp som är vanliga men de har en osäker innebörd. 

De två blandas ofta samman trots att de inte har samma innebörd. Barnperspektivet kan ha tre 

betydelser. Det ena är exempelvis hur socialsekreterare tycker ett barn borde ha det generellt, 

det andra är hur de tycker ett specifikt barn borde ha det medan det sista är att synliggöra 
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barnets perspektiv genom att prata med det. Det sistnämnda måste användas vid arbete med 

barn som far illa med tanke på att det är först då barnet själv kommer till tals. ”Barns bästa” 

har en bredare innebörd med en objektiv bedömning där det kan inkluderas bland annat 

forskning och teorier (Berg och Skogsberg, 2008). Betydelsen av begreppet ”barns bästa” kan 

även tolkas olika över tid och beroende på kultur och sociala förhållanden (Flodström 

Nilsson, 2004).  

 

Andersson (1995) skriver om Anna Freud som visade att de följder som uppstår när ett barn 

skiljs från sina föräldrar eller den hemmiljö de lever i är beroende av hur mycket de utvecklats 

i att skapa relationer till objekt. När barnet har utvecklat förmågan att ha konstanta relationer 

kan de hantera föräldrarnas frånvaro på ett bättre sätt. När de utvecklat förmågan till konstanta 

relationer växer också förmågan att sörja och innan de har möjlighet att sörja visar de känslor 

såsom ångest och smärta på andra sätt. Hur barn hanterar ångest är olika men det är en 

avgörande faktor för hur separationer kan påverka deras psykiska hälsa. Forskning visar att 

det finns risker för barn att fara illa och de kan utveckla en ökad sårbarhet vid en svår 

uppväxtmiljö, men trots det klarar sig vissa barn bättre än vad många i samhället kanske har 

uppfattning om. Vissa omständigheter som är skyddande eller kompenserande kan göra att ett 

barn har lättare att hantera svåra uppväxtförhållanden. Det kan vara individuella faktorer som 

exempelvis lugnt humör, att barnet är aktivt och socialt. Omständigheter hos familjen kan 

vara bra sammanhållning och kärleksfullhet i familjen. Det kan även finnas positiva förebilder 

i nätverket som en vuxen i skolan, en granne eller liknande (Andersson, 1995).  

 

Ett tvångsomhändertagande av barn och unga sker enligt lagen om vård av unga med 

förkortningen LVU. Ett sådant tvångsomhändertagande kan bli aktuellt när det finns brister i 

hemmiljön, vilket regleras i 2§ LVU eller på grund av normbrytande beteende hos den unga, 

som anges i 3§ LVU. Det kan även beslutas att en individ under 20 år omedelbart skall 

omhändertas om sannolikheten finns att den unge behöver vård enligt lagen och att beslutet 

inte kan dröja på grund av risken för den unges hälsa och utveckling, enligt 6§ LVU.  

Lagstiftningen leder till att socialtjänsten inte bara har en möjlighet att ingripa till barn och 

ungdomars skydd utan de måste även ingripa med ett tvångsomhändertagande då det bedöms 

vara nödvändigt genom paragraf två eller tre i LVU (Flodström Nilsson, 2004). Tanken med 

LVU är att det ska vara en tidsbegränsad tvångsinsats och när det finns möjlighet beprövas 

frivilliga insatser. Syftet med lagen är att ge samhället genom socialtjänsten möjlighet att 
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utföra sin skyldighet att tillgodose barn och ungdomars behov av skydd, behandling och vård. 

LVU är en kompletterande skyddslag som gör att barn som far illa kan skyddas eller få den 

vård och omsorg som behövs, trots att föräldrarna inte samtycker (Flodström Nilsson, 2004).  

 

Socialtjänsten har ingen exakt beskrivning om vilka barn och ungdomar som ska ingå i dess 

insatser. Barn som far illa och de barn som riskerar att fara illa är dock två centrala grupper 

och det kan vara på grund av hemförhållanden eller sitt eget beteende. När det beror på 

hemmiljön kan det vara missförhållanden såsom fysiskt eller psykiskt våld, kränkningar eller 

misskötsel av psykisk eller fysisk form. Vid utredning om ett barn riskerar att fara illa finns 

det inga givna ramar för vad föräldrar ska ha för kapacitet att ge barnet vad det behöver. 

Hänsyn måste då tas vid det som finns kring barnet i dess nätverk eftersom det kan vara 

kompenserande. Missbruk, kriminalitet och destruktivt beteende är också faktorer som kan 

göra att socialtjänsten måste ingripa. Det handlar då om den unges beteende (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

Socialnämnden har ansvaret att inleda utredning utan försening då det genom anmälan, 

ansökan eller på annat sätt kommit in information som i sin tur kan leda till åtgärd av 

nämnden. Med utredning menas både utredningen som process och den skrivna delen, vilket 

är beslutsunderlaget. Det huvudsakliga målet med utredning är att få in information kring en 

familjesituation, inte att förändra för föräldrar och barn. Utredningen ska vara till nytta för 

barnet både på lång och kort sikt och det är därför av vikt att det finns en kommunikation med 

familjen. Ifall en förändring är nödvändig behöver resurser sättas in och nätverk samlas ihop 

för att få fram en lösning på barnets situation (Socialstyrelsen, 2006).  

 

I socialtjänstlagen ska alla insatser genomföras tillsammans med klienten och hänsyn ska tas 

till integritet och självbestämmande i de fall det är möjligt. När ett beslut om frivilliga insatser 

eller tvångsvård fattas så är det inte enbart kriterier för missförhållanden som är aktuella. Det 

finns även etiska och moraliska omständigheter som socialsekreteraren måste ta hänsyn till. 

Det kan exempelvis vara då klienten tackat ja till frivilliga insatser men samtycket måste 

ifrågasättas då socialsekreteraren bedömer att det inte är trovärdigt då klienten bland annat 

kan visa svagt engagemang. I de fall ett samarbete med en klient pågått under längre tid kan 

det vara svårare för socialsekreteraren att bedöma när ett tvångsomhändertagande bör ske i 
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jämförelse med ärenden som har en snabb ökande problematik där de behöver agera direkt 

(Ponnert, 2007).  

 

 

Problemformulering 
 

Ponnert (2007) menar att tvångsvård som insats för barn och ungdomar är ett ämne som 

diskuteras i samhällsdebatt. Dilemman som tas upp kan riktas åt två håll; att socialtjänsten är 

för passiv och gör för lite, eller att socialtjänsten utför snabba och godtyckliga 

tvångsomhändertaganden. Tvångsvård för barn och ungdomar diskuteras i samhällsdebatten 

som både en räddning och som ett maktövergrepp. Leviner (2011) menar att socialtjänsten får 

kritik för deras barnavårdsarbete då det finns problem när lagen ska tillämpas. Det kan leda 

till att arbetet med att tillgodose barns rätt till skydd inte genomförs i praktiken. Detta kan 

förklaras genom att arbetet med att skydda barn är komplicerat och att socialsekreterarna 

ställs inför svåra överväganden exempelvis vad barn bör skyddas ifrån, när är det för barns 

bästa att socialsekreteraren ingriper och när är det bättre att de avstår. Genom detta har vi 

blivit intresserade av hur det ser ut inom området tvångsomhändertagande av barn och unga.  

 

Handläggare som arbetar med barnavårdsärenden på skilda arbetsplatser kan bedöma risken 

om ett barn far illa eller inte på olika vis. Detta eftersom de har olika erfarenheter om hur stor 

risk ett barn är tvungen att utsättas för innan ett tvångsomhändertagande måste ske. I Sverige 

finns ingen specifik mall för hur en riskbedömning ska gå till vilket leder till att handläggare 

kan utgå från sina egna erfarenheter. I andra länder används dock riskbedömningsmallar och 

det har även diskuteras om Sverige ska införa detta. Kritik mot en mall av det slaget är att det 

centrala flyttas från familjens huvudsakliga problem till letande efter riskfaktorer (Friis, 

2003). Hur olika ett och samma ärende behandlas av socialsekreterare i samma kommun är 

även något som Leviner (2011) diskuterar. Det finns dessutom skillnader hur ärenden 

behandlas från kommun till kommun. Att ärenden riskerar att bedömas olika är något som 

väcker vårt intresse för hur socialsekreterarna arbetar, hur deras kunskapsanvändning och 

handlingsutrymme ser ut.  

 

I Ponnerts studie (2007) om tvångsvård av barn och unga utifrån socialsekreterares perspektiv 

menar socialsekreterarna att det finns en misstro gentemot tvångsvårdens effekter och 



 

 

5 

konsekvenser. I studiens fokusgrupper diskuterades det om osäkerheten kring tvångsvårdens 

effekter under längre tid.  

 

… Det blir ju ett trauma. Det är ju också någonting som de ska bära 

med sig hela livet, att de inte kunde bo kvar hos sina föräldrar. Och 

forskningen visar ju också att barn som växer upp med sina egna biologiska 

föräldrar kan klara sig bättre än barn som blir omhändertagna, trots att de har det 

värre hemma…(Ponnert, 2007, s. 177).  

 

Det går alltså inte helt säkert att veta om åtgärden påverkar barnets situation till det bättre 

eftersom det är omöjligt att visa hur situationen hade sett ut utan tvångsåtgärden. Flera 

socialsekreterare inom studien pekade på en ambivalens när det gäller bristande effekt av de 

insatser som är förenade med tvångsvård, exempelvis institutionsvård eller familjehem. De 

uttryckte också en ambivalens kring huruvida den vård de erbjuder är bättre eller sämre i 

jämförelse med hur barnen har det i hemmet (Ponnert, 2007). Forskning visar att vilken insats 

den unga får utifrån socialsekreterarens utredning inte enbart beror på vad barnet har för 

behov utan tillgängligheten av insatser har även en betydelsefull roll (Leviner, 2011). Claezon 

(2004) menar att många socialsekreterare i hennes studie om tvångsomhändertaganden ur 

ungdomars, anhörigas och socialsekreterares perspektiv, upplever att de inte får positiva 

reaktioner från allmänheten på sitt arbete trots att de har lång erfarenhet. Negativa reaktioner 

är dock mer vanligt och kanske är omvärlden för snabba att döma socialtjänsten. De 

konsekvenser som kan uppstå för barn, unga och familj är något som vi måste se på längre 

sikt, vilket socialsekreterarna i studien redan vet (Claezon, 2004).  

 

År 2010 fick 6200 barn och unga vård enligt LVU varav 2400 var omedelbart 

tvångsomhändertagande (Socialstyrelsen, 2011). Tvångsomhändertagande är ett utbrett 

område som hade en kraftig ökning under 90-talet (Lundström & Vinnerljung, 2001). 

Beroende på ökningen och hur stort antal som blir tvångsomhändertagna idag tolkar vi att det 

är ett ämne som är värt att studera närmare. Vi uppfattar att omvärlden får en bild av 

socialtjänsten och dess arbete med barn och unga utifrån det media lägger fram och det kan i 

många fall tolkas som något negativt och upprörande. Vi menar att den tidigare forskning vi 

tagit del av mestadels tar upp svårigheterna med arbetet kring tvångsomhändertagande av 

barn och unga. Vi vill därför uppmärksamma andra aspekter av socialsekreterarnas arbete 

såsom handlingsutrymme, kunskapsanvändning, normer och värderingar.   
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Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka socialsekreterares syn på arbetet med tvångsomhändertagande av 

barn och unga i en människobehandlande organisation utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv.  

 

Frågeställningar 
 

1. Vad har socialsekreterare för erfarenheter kopplat till deras arbete kring 

tvångsomhändertagande av barn och unga?  

2. Hur tolkar socialsekreterare sitt handlingsutrymme vid tvångsomhändertagande av 

barn och unga? Vad finns det för möjligheter och begränsningar?  

3. Hur beskriver socialsekreterare olika strategier som används vid hantering av resurser 

och eventuella dilemman som kan uppstå? 

 

 

Centrala begrepp 
 

Med socialsekreterare menar vi i den här undersökningen en handläggare som arbetar på 

socialtjänsten, avdelning barn och familj och handlägger ärenden som kan bli aktuella för 

tvångsomhändertagande av barn och ungdomar. Denna betydelse av begreppet 

socialsekreterare kommer vi använda fortsättningsvis i vårt arbete.  

 

Med tvångsomhändertagande menar vi tvångsomhändertagande som sker genom lagen om 

vård av unga som förkortas LVU. När vi fortsättningsvis skriver om tvångsomhändertagande 

handlar det om barn och unga som enligt oss är individer fram till 21 år med tanke på att vissa 

delar i lagen innefattar ungdomar upp till 21års ålder.  

 

I syftet använder vi begreppet syn på som för oss har betydelsen vad en individ har för 

upplevelser, åsikter och tankar kring ett ämne.  

 

Människobehandlande organisation är ett begrepp från Hasenfelds Human service 

organization som senare i uppsatsen kommer förklaras närmare. Begreppet avser i syftet 

socialtjänsten, avdelningen barn och familj.  
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Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera den tidigare forskning vi anser lämpligast till studiens 

syfte. Vi inleder med ett stycke om tvångsomhändertagande, sedan fortsätter vi med 

dilemman som kan uppstå vid arbete med tvångsomhändertagande. Vi går därefter över till 

barnavårdsutredning och avslutar med samverkan både inom och utanför verksamheten.  

 

Tvångsomhändertagande  
 

Enligt Mattsson (1998) leder tvångsomhändertagande av unga till att barnet hamnar i en 

process som har en stor betydelse inför framtiden. Barnet har där en begränsad möjlighet att 

förmedla sina intressen. Inom socialrätten används flera tvångslagar. Grunden för de lagarna 

är att det anses nödvändigt i vårt samhälle att använda lagar som innefattar tvång för att få 

möjlighet till att omhänderta, vårda eller skydda individer. Under de senaste årtiondena har ett 

omfattande lagstiftningsarbete utförts på grund av kriterier som finns för när och hur ett 

samhälleligt ingripande bör ske har varit omtvistat. Samhällets tvångsvård har därför under 

lång tid varit ett ämne som diskuterats och omstrukturerats. Ponnert (2007) diskuterar att en 

av de svåraste uppgifterna för en socialsekreterare är när ett beslut måste fattas att 

tvångsomhänderta barn och ungdomar. Tvångsvård anses vara ett ingrepp i människors liv 

som är allvarligt och intervjuade socialsekreterare visar stor respekt inför tvångsvård som 

åtgärd och vilket ansvar denna åtgärd innebär. Det ansvar som socialsekreteraren måste ta 

innebär inte bara skyldigheter att göra något för barnets skyddsbehov utan det finns också en 

skyldighet att tänka över tvångsvårdens effekter i ett längre perspektiv. I Ponnerts studie som 

handlar om socialsekreterares perspektiv på tvångsvård av barn och unga, poängteras 

socialsekreterarnas ansvar som yrkesverksamma när de föreslår tvångsvård men de har också 

ett ansvar att vara kritiska mot tvångsvård som åtgärd samt att på ett grundligt sätt reflektera 

över vilka effekter det kan leda till för individen. Tvångsvård anses alltså vara något 

nödvändigt som bör användas med stor eftertänksamhet med tanke på att det bland annat kan 

upplevas som en psykisk påfrestning för klienterna vilket vi senare i vårt resultat kommer se 

som barntrauma (Ponnert, 2007).  

 

Dilemman som kan uppstå vid tvångsomhändertagande 
 

Vi kommer nedan beskriva olika dilemman som kan uppstå gällande tvångsomhändertagande. 

Omhändertaganden, frivilliga som med tvång, är åtgärder som kan följa familjer under lång 
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tid. De omhändertaganden som är av frivillig form är vanligare idag än de med tvång. Frågan 

är om ett omhändertagande kan kallas frivilligt då föräldrarna ofta inte har något val, eftersom 

ett tvångsomhändertagande blir det andra alternativet (Lundström & Vinnerljung 2001). 

Argumentet ovan kan kallas underliggande tvång och samtycket kan då ifrågasättas (Friis, 

2003).  

 

Tvångsomhändertagande av barn och ungdomar förklaras enligt Runcis (2007) att 

socialsekreterare ställs inför dilemmat att fatta beslut där barnens rättigheter vägs mot 

föräldrarnas. Det handlar om att se barnet som en egen person mot föräldrarnas rätt till frihet 

från socialtjänstens bestämmelser. Det kan dessutom uppstå svårigheter när föräldrarna 

känner sig kränkta av myndigheterna eller där barnen far illa i samband med 

omhändertagandet. Friis (2005) menar även på att tvångsomhändertagande innebär ett intrång 

i berörda individers integritet och detta kan vara avgörande för hur det går för den unge i 

utveckling och levnadsvillkor. Det är därför av vikt att socialtjänstens arbetsmetoder och 

beslutsprocesser stämmer överrens med de principer och värden som ska styra verksamheten. 

Författaren skiljer på två normer, rättsliga och praktiska. De rättsliga innefattar förarbeten och 

lagtext medan de praktiska är återskapade dokument som innehåller utredning av ett specifikt 

barns situation men även anteckningar som förts under ärendets gång. Ur ett lagmässigt 

perspektiv är grunderna i socialtjänstlagen diffust formulerade och måste tolkas av 

lagtillämparen för möjlighet till praktisk användning. Den tolkningen återges i de praktiska 

normerna som i sin tur är den egentliga meningen i de rättsliga normernas innehåll (Friis 

2005).  

 

Det är känslomässigt svårare för socialsekreterare att omhänderta mindre barn än att 

omhänderta ungdomar. De mindre barnen anses oftare vara offer för omständigheterna då de 

omhändertas bort från miljön de vistas i. Ungdomar å andra sidan ses som ansvariga för sitt 

eget beteende vilket oftast är orsaken till att de omhändertas och genom det bemöts de på ett 

annat sätt. Dessa ingripanden medför svårigheter som ofta innefattar brist på resurser 

exempelvis goda placeringsalternativ eller ekonomiska hinder för placeringar. Interventionen 

tvångsomhändertagande är beroende av att det finns ekonomi till att genomföra den på ett sätt 

med god kvalitet. Socialsekreteraren står och väger mellan att ge individen och familjen så 

god hjälp som möjligt samtidigt som de är bundna till organisationen, regelsystemen och de 

ekonomiska förutsättningarna som för tillfället är tillgängliga (Claezon, 2004).  

 



 

 

9 

Barnavårdsutredningar 
 

Friis (2003) menar att enligt lag ska barnavårdsutredningar som bedömer barns behov grundas 

på vetenskap. Å ena sidan visar forskningen att utredningar i praktiken uppfyller detta krav 

men å andra sidan visas också att utredningar bygger på olika moraliska värderingar. Hon 

skriver även om praktisk kunskap och det kan tolkas på olika sätt. Det kan exempelvis tolkas 

som trovärdiga metoder som används i arbetet med människor eller så kan det tolkas som den 

attityd en individ får genom att arbeta i en organisationsmiljö. Praktisk kunskap kan i socialt 

arbete vara kunskapen om regler och arbetsgången. Det kan också vara kunskap som kopplas 

samman med erfarenheter i det sociala arbetet som exempelvis att lösa en klients problem på 

det specifika handlingsplanet. Den kunskapen får socialarbetaren genom att vid upprepade 

tillfällen arbeta med ärenden som innehåller samma problematik eller ärenden som är 

liknande. Den tolkning där praktisk kunskap är erfarenhetsbaserad kan vara positiv då 

socialsekreteraren har kunskap från tidigare fall vilket kan vara till hjälp i en utredning. Det 

kan också vara negativt då det uppfattas som ett personligt vetande som inte grundas i 

vetenskap. Oron som därmed skapas är att kunskapsanvändningen leder till fördomar, 

diskriminering och hämmande effekter (Friis, 2003). Forskning visar att det finns sju olika 

kunskapskällor som socialsekreterare använder i utredningsarbetet. De olika kunskapskällorna 

är: klientbild, yrkeserfarenhet, utbildning, litteratur, lagar/förordningar, annan profession och 

kollegors erfarenhet. Med klientbild menas att socialsekreteraren utgår ifrån klientens egna 

beskrivningar av sin livssituation vilket har visat sig vara den kunskapskällan som flest 

socialsekreterare använder sig av (Nordlander, 2006).   

 

Socialsekreteraren behöver skilda kompetenser men inom tvångsomhändertagande av barn 

och unga är två särskilt viktiga på grund av att utredningsuppdraget är uppdelat i två delar. 

Den ena kompetensen är att de måste har juridisk kunskap då de är lagtillämpare vid ett beslut 

om tvångsvård. Den andra kompetensen är att socialsekreteraren behöver återskapa och ha en 

förståelse för den unges livssituation. Genom detta ska socialsekreteraren förstå vad som är 

bäst för den unge och efter det arbeta fram en vårdplan (Friis, 2003).  

 

Samverkan  
 

I barnavårdsärenden kan samverkan ske på olika sätt, både på generell nivå och i specifika 

fall. När det samarbetas kring barn, ungdomar och familjer sker det genom bland annat 

familjecentraler och ungdomsmottagningar. När olika myndigheter samverkar finns det både 
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fördelar och nackdelar. Negativa delar har visat sig vara dålig kommunikation, brister i 

arbetsledningen och kontinuiteten i samarbetet (Leviner, 2011). Positiv samverkan är 

exempelvis Barnahus där myndigheter har lokaler under samma tak. Det anses positivt då 

barnet slipper åka runt för att bli utredd, undersökt, förhörd och behandlad (Berg, Skogsberg, 

2008). För att samverkan ska fungera så bra som möjligt krävs samsyn, struktur och styrning 

(Leviner, 2011). En form av samarbete är när socialsekreteraren behöver handräckning ifrån 

polis. Det kan behövas vid våldsamma situationer och det kan uppstå vid ett 

tvångsomhändertagande. När ett samarbete sker finns vissa förutsättningar för att det ska 

fungera, det kan delas upp i inre och yttre villkor. Det inre är då aktörerna ska ha viljan till 

samarbete och de yttre är då det praktiskt ska vara möjligt (Johnsson & Svensson, 2006).  

 

Vikten av socialsekreterares arbetskollegor är något Ponnert (2007) lyfter fram, eftersom de 

har en bättre förståelse för processen kring tvångsomhändertagande än vad omvärlden har. 

Arbetet kan anses som ensamt då en arbetslivserfarenhet behövs för att förstå hur stor och 

svår tvångsvårdsprocessen kan vara. Det diskuteras även att i vissa fall kan det läggas för 

stora förväntningar på socialsekreterarna att de ska lösa problemen eftersom vårdnadshavare 

och andra myndigheter lägger över ansvaret på socialtjänsten. När en socialsekreterare ska 

ansöka om tvångsvård är det arbetsledaren som avgör om det ska ske eller inte. Det här 

upplevdes mestadels positivt då känslan av ensamhet i ärendet försvinner. Ansökan om 

tvångsvård kan tolkas som socialtjänstens samlade moraliska åsikter. Det kan däremot leda 

till problem när socialsekreterarna och arbetsledaren har skilda åsikter vad gäller ärendet om 

tvångsvård (Ponnert, 2007).  

 

I detta avsnitt har vi tagit upp områden vi anser relevanta då de handlar om socialsekreterares 

arbete med tvångsomhändertagande av barn och ungdomar. I nästa del av studien kommer vi 

redovisa för de olika metoder som valts.  

 

 

Metod 
 

Vetenskapsteoretisk ansats 
 

En vetenskapsteoretisk ansats är positivism som argumenterar för en användning av 

naturvetenskapliga metoder när studier görs av den sociala verkligheten. Positivism innebär 
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bland annat att vetenskapen ska vara fri från värderingar, med det menas att vara objektiv 

(Bryman, 2011).  En annan vetenskapsteoretisk ansats är hermeneutik som från början 

skapades för tolkning eller förståelse av texter, då mest teologiska texter. Den huvudsakliga 

idén som hermeneutiken grundar sig på är att forskaren vid en analys av text ska få fram den 

mening som finns i texten utifrån det perspektiv som dess skapare haft. Dataanalys som är av 

hermeneutisk karaktär visar mycket hänsyn till de sammanhang som texterna producerats i 

(Bryman, 2011). Vi ansåg att den hermeneutiska ansatsen var lämpligast till syftet med vår 

studie då vi ville tolka och förstå det resultat som framkom genom intervjuerna. I studien 

fokuserade vi på vår egen tolkning av respondenterna och deras synpunkter. Vår förförståelse 

var något vi hade i åtanke under studiens gång, vilket vi tolkar som egna erfarenheter, resultat 

från tidigare forskning och teoretiska referensramar. Vi ville skapa en helhetsförståelse kring 

det valda ämnet och då var den hermeneutiska ansatsen lämpligast (jmf Grönmo, 2006).  

 

Val av datainsamlingsmetod 
 

Eliasson (1995) menar att både kvantitativa och kvalitativa metoder behövs vid forskning i 

socialt arbete eftersom det som studeras både har kvantitativa och kvalitativa egenskaper. 

Eftersom vårt syfte är att ta del av socialsekreterares syn på arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och unga så menar vi att de kvantitativa egenskaperna som 

mätning, kausalitet och generalisering inte överensstämmer med vårt syfte. Då exempelvis 

kvantitativa enkäter ger ett resultat som förklarar varför något ser ut som det gör, är vi istället 

inspirerade av kvalitativ forskningsstrategi för att besvara syftet. Vi vill få en förståelse för 

socialsekreterares beteenden, värderingar och åsikter när det gäller tvångsomhändertagande 

och det är respondenterna som är de betydelsefulla och utgångspunkten i vår studie. Vidare 

vill vi gå in med ett öppet synsätt och bygga vår studie på intervjuer där empirin är i form av 

ord (jmf Bryman, 2011). I kvalitativa metoder letar forskaren efter olika karaktärer. Ordet 

kvalitativ har meningen kvaliteter och det betyder att en forskare tittar på olika egenskaper 

eller särskilda drag hos en företeelse. Det som är specifikt för kvalitativ metod är att det går 

på djupet men inte på bredden (Repstad, 2007). Detta passar vår studie då vi enbart vill 

studera socialsekreterarnas beskrivningar. Vid vår datainsamling och analys hade vi våra egna 

värderingar, både medvetna och omedvetna i åtanke för att som vi ovan beskrivit kunna vara 

så öppna som möjligt. Det förespråkas i kvalitativ forskning (jmf Eliasson, 1995). Vi samlade 

in kvalitativ data genom intervjuer och då fick respondenterna ge sin egen skildring på frågor 

som ställdes vilket ledde till att vi styrde intervjun i liten utsträckning (jmf Jacobsen, 2007). 
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Slutligen anser vi att kvalitativa forskningsmetoder är användbara till vår studie då vi har valt 

den hermeneutiska ansatsen.  

 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide där olika teman tas upp är 

lämpligast för vår studie. Genom att ha en semistrukturerad intervjuguide med olika teman 

kommer vi ihåg vad vi vill ta upp samtidigt som den inte är allt för styrande som en 

strukturerad intervju. Vi tog under intervjuerna upp följdfrågor i samband med temana för att 

få mer utvecklade svar (jmf Bryman, 2011).  

 

Analysmetod  
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2011) förklarar kvalitativ 

innehållsanalys som något där forskaren letar efter bakomliggande teman som analyseras. De 

teman som forskaren kommer fram till visas på olika sätt i studien genom exempelvis citat. 

Enligt Grönmo (2006) är kvalitativ innehållsanalys en organisering av utvalda textcitat, det 

kan vara bitar av bilder eller andra varianter på innehåll där tanken är att belysa särskilda 

problemställningar. Det kan exempelvis handla om att få reda på vilka argument, 

ståndpunkter, attityder eller värderingar som har en huvudsaklig roll i texter.   

 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen finns det två perspektiv, manifest och latent. När 

forskaren utgår från ett manifest perspektiv analyseras och beskrivs synliga och självklara 

komponenter. Används däremot ett latent perspektiv analyseras textens innehåll och dess 

underliggande innebörd. Båda perspektiven används vid tolkning av texter men skillnaden är 

hur djupgående forskaren väljer att tolka sin empiri (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

analys av vår text använder vi perspektivet latent kvalitativ innehållsanalys. Ett exempel är 

när vi tolkar innebörden bakom kondenseringen: det är undantagen som blir omhändertagna, 

till koden: stor del motiveringsarbete. Vi menar att en anledning till att få blir omhändertagna 

är för det sker stor del motivering till frivillig vård.  

 

För att få en fördjupad förståelse inleddes vår analys med läsning av materialet ett flertal 

gånger. Efter detta sökte vi betydande meningsenheter i texten som utgjorde grunden för vår 

analys. De här meningsenheterna hörde samman genom innehåll och de var kopplade till 

studiens syfte. Sedan utfördes en kondensering av de valda meningsenheterna vilket gjorde 

dem kortare och förenklade samtidigt som den centrala betydelsen kvarstod. När 
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kondenseringen utförts gick vi vidare med kodning. Där reflekterade vi över vad den 

kondenserade texten hade för egentlig mening och lyfte den till ett högre sammanhang. Sedan 

gick vi vidare med att kategorisera de utvalda koderna. Det gjordes genom att söka efter koder 

med liknande innehåll. Vi skapade kategorierna Motiveringsarbete, Konsekvenser, Personlig 

påverkan, Arbetsmiljö, Tid, Ekonomi, Rutiner, Kunskapsutveckling, Lagar kontra 

handlingsfrihet och Etisk och moral. Slutligen skapade vi olika teman som innehöll kategorier 

med likande innebörd. Temana förklarar den underliggande betydelsen av de olika 

kategorierna (jmf Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De valda temana blev 

Myndighetsutövning, Resurser, Handlingsutrymme.  

 

Tabell: Rutnätstabell med meningsenheter, kondensering, kod, kategori och tema för att 

förklara hur vi kom fram till våra teman.  

Meningsenhet Kondensering Kod    Kategori Tema 
Det är ju ja det är ju 
undantagen egentligen, 
som blir 
omhändertagande 

Det är undantagen som 
blir omhändertagna 

 
 
 

Stor del motiveringsarbete 

 
 
 

Motiveringsarbete 

 
 
 
 
 
 
 

Myndighets- 
utövning 

Många tror ju att det är 
det vi gör i socialtjänsten 
men herregud de, det 
flesta är ju frivilligt 

Många tror det är det 
som görs i 
socialtjänsten men det 
mesta är frivilligt 

Jag menar att dundra in 
med poliser å föräldrar 
som skriker. Klart det är 
ett jättetrauma för ett 
barn. 

Att dundra in med 
poliser och föräldrar 
skriker blir självklart ett 
jättetrauma för ett barn. 

 
Tvångsomhändertagande 

kan leda till negativa 
konsekvenser 

 
 

Konsekvenser 

Det innebär ju att det är 
något mot någons vilja 
och det är ju alltid, ja en 
påfrestning naturligtvis 

Att göra något mot 
någons vilja är alltid en 
påfrestning. 

 
Psykisk ansträngning 

 
Personlig påverkan 

Samarbetet är bra över 
hela linjen skulle jag vilja 
påstå, både inom 
organisationen och 
utanför. 

Samarbetet är bra både 
inom och utanför 
organisationen. 

 
Välfungerande 
organisering 

 
 

Arbetsmiljö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurser 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det är väl så att när man 
jobbar med människor så 
kan man ju göra precis 
så mycket som helst. Det 
finns ju aldrig nån gräns. 

När man jobbar med 
människor kan man 
göra hur mycket som 
helst. Det finns aldrig 
någon gräns. 

 
 

Tidskrävande arbete 

 
 

Tid 

Kommuner sparar ju, alla 
kommuner har ju svårt att 
få pengarna att räcka till. 

Kommuner sparar, alla 
kommuner har svårt att 
hålla budget. 

 
Kostsam verksamhet 

 
Ekonomi 

Vi har en checklista som, 
med dom olika stegen vid 
ett vanligt 
omhändertagande när 
det är planerat och ett 
omedelbart. 

Vi har en checklista 
med olika steg, vid 
planerat och 
omedelbart 
omhändertagande 

 
 

Rutiner behövs vid 
omhändertagande 

 
 

Rutiner 



 

 

14 

Det som är lite bekymmer 
i socialt arbete att just ta 
till sig nya metoder i 
forskning, när man jobbar 
är inte så enkelt 

Det är bekymmersamt 
att ta till sig nya 
metoder i forskning 
inom socialt arbete när 
man jobbar. 

 
Socialsekreterare hinner 
inte ta del av ny forskning 

 
 
 

Kunskapsutveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handlings- 
utrymme 

Jag tycker det, att vi har 
möjlighet att 
kompetensutveckla oss. 

Jag tycker det finns 
möjlighet till kompetens- 
utveckling. 

Socialsekreterare har 
viljan till att ta del av ny 

forskning 

Det är ju 
socialtjänstlagen som 
styr vårt arbete men inom 
det så har vi ju ett väldigt 
fritt arbete också. 

Socialtjänstlagen styr 
arbetet men det är även 
inom lagen ett fritt 
arbete. 

 
 

Stort handlingsutrymme 

 
Lagar kontra 

handlingsfrihet 

Vad man har för 
värderingar, vad man 
själv har med sig för 
upplevelser privat och så 
va, så visst påverkar det. 

Vad man har för egna 
värderingar och 
upplevelser påverkar 
arbetet. 

 
Socialt arbete är moraliska 

projekt 

 
 

Etik och moral 

 

 

Urvalsmetod och urval 
 

I kvalitativa studier kan forskaren använda sig av strategiska urval, då man strategiskt väljer 

ut vilka enheter som är mest intressanta och relevanta att studera utefter frågeställningen 

(Bryman, 2011). Vårt urval är inspirerat av detta och vi valde socialsekreterare på 

avdelningen barn och familj eftersom de arbetar med tvångsomhändertagande av barn och 

unga och på så vis kunde svara på våra frågeställningar. För att få ihop tillräckligt material 

kontaktade vi sju kommuner där endast tre av de tillfrågade tackade ja vilket ledde till ett 

bortfall på fyra kommuner. När kontakten togs med våra respondenter talade vi först med 

enhetschefer på varje arbetsplats eftersom vi endast hade numren till dem. Sedan förde 

enhetschefen förfrågan vidare, på så sätt kunde inte vi påverka vilka som blev respondenter. 

Risker med detta kan vara att resultatet påverkas genom att enhetschefen valde vilka som var 

lämpliga, intressanta eller kunniga (jmf Trost, 2005). För att undvika risken menar vi att ett 

alternativ kan vara att boka intervjuer genom en direktkontakt med socialsekreterarna.  

 

Inom strategiskt urval eftersträvas bland annat skillnader i kön, ålder, utbildning och 

geografisk spridning för att få ett varierande resultat (Paulsson, 2008). Vi styrde inte alla val 

strategiskt eftersom det då blivit svårare att få intervjutider. Det var slumpen som avgjorde att 

de intervjuade socialsekreterarna hade flera års erfarenhet inom studiens ämne och att det var 

fyra kvinnor och två män, men trots det kunde vi se en variation i resultatet. Något vi funderat 

på i efterhand när det gäller urvalet är om studiens resultat kunde sett annorlunda ut om 

intervjuer gjorts med socialsekreterare utan flera års erfarenhet på arbetsplatsen. Vi har även 
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reflekterat över att intervjuerna utfördes i olika stora kommuner vilket vi tolkar kan påverka 

resultatet eftersom arbetet ser olika ut beroende på om det är en stor eller liten kommun.  

 

Den huvudsakliga orsaken som påverkade vårt val av antal respondenter var behovet av 

intervjuer för att tillgodose studiens syfte. Tanken var att intervjua sex till åtta socialsekretare 

men vid sex genomförda intervjuer ansåg vi att materialet var tillräckligt (jmf Bryman, 2011). 

Vår motivering till antalet valda respondenter var även att vi inte hade avsikten att få fram ett 

generaliserbart resultat och därför ansåg vi att det var tillräckligt med sex respondenter. 

 

Tillvägagångssätt  
 

Syftet med vår undersökning är att studera socialsekreterares syn på arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och unga. I och med det tog vi kontakt med enhetschefer på 

avdelningen barn och familj för att få intervjutider. Detta gjordes genom mejl och telefon till 

sju kommuner i södra Sverige. När vi fått respons av intresserade socialsekreterare skickade 

vi ut ett informationsbrev via mejl (se Bilaga 1). Vi ansåg att det var lämpligast att träffa 

respondenterna fysiskt då vi ville se minspel och reaktioner på våra frågor eftersom det bidrar 

till en lättare kommunikation. Vi utförde intervjuerna på socialsekreterarnas arbetsplatser och 

det gjorde vi med argumentet att intervjun kunde ske ostört, i en bekant miljö för 

respondenterna (jmf Repstad, 2007). Det fungerade bra och det verkade som respondenterna 

kände sig bekväma vilket kanske bidrog till en lättare kommunikation.  Under intervjuerna 

spelade vi in samtalen då vi skulle transkribera dem vilket varje respondent godkände. Vi 

antecknade dessutom en del stödord och använde två inspelningsredskap för säkerhets skull. 

När intervjuerna utfördes använde vi en intervjuguide som stöd med olika teman (se Bilaga 

2), men vi hade även nedskrivna stödfrågor. Efter den första intervjun ändrade vi en del 

stödfrågor för att de skulle bli lättare att förstå men de faktorerna är ingenting som vi 

upplevde hade någon större påverkan på resultatet.   

 

När transkriberingen var utförd av samtliga intervjuer valde vi ut det materialet som ansågs 

vara relevant efter studiens syfte. Vi skapade teman med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

(se avsnittet analysmetod). Respondenterna avidentifierades och fick figurerade namn; Lisa, 

Svea, Kalle, Greta, Kajsa och Sven, för att resultatdelen skulle vara mer personlig. Citaten 

som används i texten har skrivits om till läsbar svenska. Då resultatet formulerats i text 

analyserades det utifrån perspektivet organisationsteori. Teorierna vi använde oss av var 
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Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer och Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater.  

 

Litteratursökning 
 

Litteratur till inledning, problemformulering och tidigare forskning söktes i databaserna 

Libris, Swemed+ och SwePub. För att se om artiklarna var vetenskapliga sökte vi efter titlarna 

igen i databasen Ulrichsweb. Vi sökte exempelvis på orden; tvång*, omhändertagande, 

tvångsomhändertagande, socialsekreterare+, omhändertagande OCH barn etc. Vi fann då 

artiklar, avhandlingar samt annan litteratur. Litteraturen till metodavsnittet och teorierna 

söktes i databasen Libris. Vi använde oss då exempelvis av sökorden; kvalitativ metod, 

innehållsanalys, Hasenfeld, människobehandlande organisationer, Lipsky och 

gräsrotsbyråkrater.  

 

Etiska överväganden 
 

Å ena sidan ska respondenten som medverkar i en forskningsstudie skyddas från kränkning 

och annan skada, vilket kallas individskyddskravet (Hermerén, 2011). Konfidentialitetskravet, 

Informationskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet är fyra huvudgrupper inom 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Å andra sidan är det viktigt att forskning 

bedrivs oavsett om lindrig skada uppstår eller inte. Det är av vikt för samhället att forskning 

utförs då resultaten kan leda till förbättring, exempelvis inom områdena hälsa, livskvalitet och 

miljö. Detta kallas för forskningskravet (Hermerén, 2011).  

 

Ett etiskt övervägande som vi haft i åtanke innan och under studien är socialsekreterarnas 

integritet. När vi formulerade våra intervjufrågor tog vi exempelvis inte med frågor som 

kunde tolkas granskande eller anklagande på grund av att det kunde påverka resultatet genom 

att de blivit negativt inställda till intervjun. Ett annat exempel då vi hade socialsekreterarnas 

integritet i åtanke var då vi såg till att de godkände att vi spelade in intervjuerna. Hermerén 

(2011) skriver att i Sverige används lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor. Lagen innefattar flera former av forskning som kräver etikprövning, exempelvis 

all forskning som rör människor och som innehåller hantering av känsliga personuppgifter 

eller då det finns en självklar risk att en individ som medverkar i forskning skadas fysiskt eller 

psykiskt. Vi ansåg därför att en sådan prövning inte var relevant för vårt ämne då vi inte ville 

sätta respondenterna i en utsatt situation.  
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Vi har hanterat det insamlade materialet med stor konfidentialitet då vi avidentifierat 

respondenterna efter transkriberingen och ingen utomstående har haft tillgång till datorerna 

där materialet sparats. Vi skickade ut ett informationsbrev (se Bilaga 1) med undersökningens 

syfte, att det var frivilligt att delta och att de kunde avstå från intervjun när de vill. Det 

insamlade materialet används enbart för forskningsändamålet. Vi har därmed tagit hänsyn till 

de fyra huvudgrupperna inom individskyddskravet; Konfidentialitetskravet, 

Informationskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet (jmf Repstad, 2007). Vi har även 

haft forskningskravet i åtanke eftersom vi valde att genomföra studien då vi anser att det är ett 

viktigt ämne att belysa (jmf Hermerén, 2011).   

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Med validitet menas att studien ska mäta det den har syftet att mäta. När kvalitativa intervjuer 

används vill forskaren få fram vad respondenten har för uppfattning om ett ord eller ett 

fenomen (Trost, 2005). Utifrån den semistrukturerade intervjuguiden gjorde vi stödfrågor och 

för att få en högre validitet undvek vi ledande frågor, eftersom vi ville att respondenterna 

otvunget och fritt skulle svara på våra frågor, utan att våra egna värderingar och tankar 

påverkade. Då validitet handlar om vikten att mäta det studien var avsedd till har vi haft syftet 

i åtanke under studiens gång.  

 

Då vi utfört kvalitativa intervjuer är det svårt att få hög reliabilitet eftersom intervjuer då ska 

ske genom att frågor ställs på samma sätt till alla respondenter och situationerna ska se 

likadana ut. Våra intervjuer utfördes under liknande situationer men eftersom vi använde en 

semistrukturerad intervjuguide blir inte frågorna ställda på samma sätt. Vi menar därför att 

resultatet inte blir desamma om studien genomförs på nytt (jmf Trost, 2005).  

 

Generalisering handlar om möjligheten att generalisera undersökningens resultat till andra 

grupper och situationer än dem som varit centrala i den specifika studien. Kritik riktas mot 

kvalitativa forskningsresultat att de är svåra att generalisera eftersom urvalet är mindre och 

går mer på djupet än på bredden (Bryman, 2011). Eftersom vår studie är kvalitativ och 

innehåller sex intervjuer medför det en begränsad möjlighet att generalisera det till att gälla 

andra socialsekreterare. Varje respondents erfarenheter är unik och kan inte överföras till en 
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annan. Vi kan däremot se att socialsekreterarnas svar liknar varandras vilket gör att det finns 

en möjlighet att resultatet går att generalisera till viss del.  

 

 

Teorier 
 

I syftet beskrivs det att vi kommer utgå från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Det valde 

vi eftersom det kan förklara hur en organisation ser ut och vi kan då få en vidare förståelse av 

det insamlade materialet. Vi kommer redogöra för två teorier, Hasenfelds 

människobehandlande organisationer och Lipskys gräsrotsbyråkrater. Vi har valt ut de delar 

av teorierna som vi anser lämpligast till vår studie. I avsnittet om Hasenfelds resonemang 

börjar vi med en allmän sammanfattning och fortsätter med en diskussion kring hur 

tjänstemän hanterar utmaningar. Vi går vidare med ett resonemang hur känslomässigt arbete 

kan påverka människobehandlande organisationer och avslutar med en presentation av det 

mänskliga relationsperspektivet. Vi börjar även avsnittet om Lipskys resonemang med en 

allmän sammanfattning och fortsätter med handlingsutrymme och argument mot 

handlingsutrymme. Vi avslutar med ett resonemang kring resurser och samtycke.  

 

Människobehandlande organisationer  
 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om Hasenfelds teori som han kallar human 

service organizations, vilket på svenska bland annat benämns människobehandlande 

organisationer. De här organisationerna utför någon form av moraliskt projekt. Med det 

menas att det inte finns några svar på vad som är rätt och fel, arbetet som bedrivs grundar sig i 

värdeladdade och moraliska bedömningar. Dessa värdeladdningar kan komma från den som 

utför arbetet men de kan också ligga i samhället. Människobehandlande organisationer har 

både som uppgift att ta hand om sina klienter på bästa sätt och sörja för samhällets intressen. 

De har två skilda funktioner, vilket är att tillgodose medborgares rättigheter men även 

kontrollera deras skyldigheter (Svensson m.fl. 2008).  

 

Vi vill förklara närmare vad Hasenfeld (2010) själv menar med människobehandlande 

organisationer. Han vill förstå hur människobehandlande organisationer hanterar 

utmaningarna under 2010-talet. Omgivningen där människobehandlande organisationer 

arbetar har blivit alltmer komplicerad på grund av att människor har olika behov beroende på 

kultur, religiösa och etniska bakgrunder. Det leder till att de måste anpassa tjänster och 



 

 

19 

utveckla nya för att möta de behov som finns. Arbetet behöver även anpassas efter olika 

åldersgrupper, familjestrukturer och livsstilar. Människobehandlande organisationer behöver 

ständigt omstruktureras på grund av att de påverkas av praktiska förändringar. Det kan vara 

framsteg inom medicin som bidragit till ökade krav på människobehandlande organisationer 

att ge personlig omsorg till individer med olika funktionsnedsättningar. Det kan även vara 

praktiska förändringar inom psykisk funktionsnedsättning eller tablettmissbruk som 

exempelvis behandlingsalternativen psykofarmaka och nya terapeutiska metoder. En annan 

utmaning är att det finns ökade förväntningar på att människobehandlade organisationer bör 

använda sig av forskningsbaserad kunskap i det praktiska arbetet (Hasenfeld, 2010). Vi 

kommer nu gå vidare med att förklara en del ur Hasenfelds resonemang kring hur 

känslomässigt arbete används i människobehandlande organisationer.  

 

Både socialsekreterare och klienter nyttjar känslomässigt arbete vilket menas att de använder 

känslor för att kommunicera och påverka varandra. Anledningen till att använda känslor i 

mötet är att det sänder ut signaler om deras sociala status, makt, kompetens, trovärdighet och 

tillförlitlighet. När känslomässigt arbete används kan det ses som en organisatorisk resurs på 

grund av att det kan förbättra hur socialsekreteraren tillhandahåller tjänster, vad det blir för 

resultat på beslutade insatser och att det leder till en tillfredsställelse både hos klient och hos 

socialsekreterare. Det är organisationens inställning som formar hur det känslomässiga arbetet 

utförs, vad socialsekreteraren förväntas visa för känslor och om klienters känslor 

uppmärksammas som relevanta och acceptabla. Organisationen påverkar även 

socialsekreteraren genom att ge direktiv hur ett möte med en klient ska utföras. Det kan vara 

direktiv som att vara tillmötesgående, att inte bli påverkad av klientens känslor och hålla 

fokus på beslutsprotokollet (Hasenfeld, 2010).  

 

Garrow och Hasenfeld (2010) tar upp en teori som vi anser är väsentlig för att förstå 

människobehandlande organisationer. Den heter the human relations approach, vilket vi 

översätter till det mänskliga relationsperspektivet. Det här perspektivet förklarar relationer 

mellan ledning, personal och klienter. Ledningens arbetskrav och villkor påverkar 

socialsekreterares förmåga att tillgodose deras egna behov. Om socialsekreteraren anser att de 

egna behoven blir tillgodosedda eller inte påverkar hur arbetet utförs och hur relationen till 

kollegorna artar sig. Mänskliga relationsperspektivet är särskilt viktigt inom 

människobehandlande organisationer på grund av att de attityder personalen har till sin 

arbetssituation och kollegor, påverkar vad de får för relation till klienterna. Det är betydande 
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för relationen att socialsekreterare kan visa tillit, positiva värderingar och omsorgskänslor till 

klienten. För att socialsekreteraren ska ha möjlighet att utföra detta behöver organisationen 

underlätta och stödja dem i deras arbete. Om socialsekreteraren kan visa känslor i arbetet är 

även beroende av hur de känner inför sina arbetsuppgifter och hur deras behov av 

självförverkligande blir bemött (Garrow & Hasenfeld, 2010).   

 

Gräsrotsbyråkrater  
 

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraten (street-level bureaucrat) är en individ som arbetar 

inom den offentliga sektorn, och utför myndighetsutövning i direktkontakt med medborgarna. 

Gräsrotsbyråkrater är exempelvis socialsekreterare, poliser, lärare, allmänna advokater och 

vårdpersonal. Individerna som arbetar inom de här yrkena tenderar att ha mycket gemensamt 

eftersom de har liknande arbetsförhållanden. Gräsrotsbyråkrater har som uppgift att erbjuda 

offentliga tjänster och är de som håller den allmänna ordningen genom lagar och regler. På så 

sätt hamnar de i fokus i den politiska debatten. Den handlar om att de slits mellan kraven att 

klienterna ska bli mottagligare för insatser och kraven från samhällsgrupper, att resultaten och 

effektiviteten ska förbättras på offentliga tjänster (Lipsky, 2010). Andra krav är att 

gräsrotsbyråkraten ska knyta samman medborgarens behov med organisationens uppdrag och 

förena dem så att båda parter blir tillfredsställda. Som stöd har de då sina erfarenheter och 

organisationens resurser (Svensson m.fl. 2008).  

 

Gräsrotsbyråkraters beslutsprocess bygger på relativt hög grad av handlingsfrihet och 

självbestämmande i organisationen. Exempel på detta är när poliser bestämmer vilket 

beteende som är oacceptabelt och när lärare bestämmer vem som blir avstängd från skolan. 

Gräsrotsbyråkrater har stora möjligheter att inom organisationen bestämma arten, mängden 

och kvaliteten på de tjänster som erbjuds. De behöver dock följa lagar, riktlinjer, direktiv från 

ovan och de normer och erfarenheter som finns inom arbetsgruppen (Lipsky, 2010). Vi tolkar 

det här stycket som Lipskys syn på handlingsutrymme. Det är även något Svensson m.fl. 

(2008) skriver om utifrån Lipsky. De menar att gräsrotsbyråkrater formar sin roll som 

myndighetsperson efter mötet med klienterna. I mötet uppstår en relation med klienten som 

påverkas av etiska normer och värderingar. Ett dilemma som kan uppstå i mötet är när 

socialsekreterare å ena sidan ska möta klienten som en medmänniska och de å andra sidan har 

ett begränsat handlingsutrymme genom de ramar och lagar som finns inom organisationen.  
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Handlingsutrymmet blir ett dilemma då socialsekreteraren befinner sig mellan 

organisationens och klientens krav och förväntningar. Det blir påtagligt för socialsekreteraren 

när de ska dokumentera och då behöver de stöd och stöttning av andra professionella som 

finns runt dem (Svensson m.fl. 2008). Andra svårigheter som kan uppstå inom 

handlingsutrymmet är något Lipsky (2010) diskuterar. Det kan vara när socialsekreterare 

följer lagen för strikt utan att göra några undantag, även om det vore möjligt. I de fallen 

används inte handlingsutrymmet och de kan använda argument som ”det är så det fungerar”, 

”det är lagen”, på grund av att det skyddar dem mot press från klienterna och från att hantera 

egna brister i arbetet. En annan anledning till att socialsekreterare kan agera på det viset är att 

det blir lättare att avslå klientens ansökan. Det kan även vara så att de använder lagen strikt 

eftersom de har hårt hållna attityder som delvis grundar sig i osäkerhet. Det leder till 

osäkerhet på grund av att de har krav som ska uppfyllas samtidigt som de känner att förmågan 

kanske inte räcker till (Lipsky 2010). I detta avsnitt har vi tagit upp ämnet handlingsutrymme 

och vi kommer gå vidare med att diskutera resurser som ekonomi, tid och rutiner.  

 

Enligt Lipsky (2010) är insamlandet av information ofta begränsat av ekonomiska resurser då 

beslut fattas inom socialtjänsten. Tillförlitlig information är inte enbart kostsam utan den är 

även svår att samla in eftersom gräsrotbyråkraterna har högt antal ärenden och sporadiska 

möten. Gräsrotsbyråkraters arbete med klienter är komplext och besluten ska ske frekvent och 

snabbt vilket leder till att de arbetar med en relativt hög grad av ovisshet. Den konstanta 

pressen på beslut tvingar dem att agera utan att de har tiden till att reflektera över om det vore 

lönsammare att investera i mer informationssökande. En annan resurs är rutinutveckling som 

används för att hantera svårigheterna i gräsrotsbyråkraters arbete. De strävar efter att utveckla 

rutiner för att göra resurser mer effektiva och minska kostnaderna i arbetet. Vissa forskare 

anser att rutinskapande praktiskt taget är likvärdigt med byråkratisering, medan andra tolkar 

rutinskapande som något oundvikligt i byråkratier. Det är oundvikligt på grund av att det 

finns brister i resurserna samtidigt som de behöver följa lagar och riktlinjer (Lipsky, 2010).  

 

Vi avslutar med att ta upp ämnet samtycke till frivillig vård enligt Lipsky (2010). Klienterna 

går oftast med på ett samtycke eftersom de accepterar socialsekreterarens legitimitet och 

beslut. De förstår att det inte skulle hjälpa att gå emot beslutet och de anser att de skulle 

gynnas av åtgärden. Genom samtycket är gräsrotsbyråkraten på ett sätt beroende av klienten 

eftersom de har krav på insatserna som gräsrotsbyråkraten måste uppfylla för att få ett 
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samtycke. Klienten sätter flest krav på insatser när de själva behöver prestera och förändra sitt 

beteende exempelvis vid behandling.  

 

 

Resultat och analys 
 

Vi kommer i det här avsnittet presentera resultatet av vår undersökning och analysera det 

utifrån organisationsteorier. Teorierna vi valt är Hasenfelds teori om människobehandlande 

organisationer och Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Vårt insamlade material har gjorts 

utifrån sex intervjuer med socialsekreterare som arbetar på avdelning barn och familj. För att 

göra resultatet mer levande har respondenterna fått påhittade namn; Lisa, Svea, Kalle, Greta, 

Kajsa och Sven. Vi har följt metoden innehållsanalys för att få fram våra teman, vilka är 

myndighetsutövning, resurser och handlingsutrymme.  

 

Myndighetsutövning  
 

Vi kommer i detta avsnitt redovisa för de delar av resultatet som vi anser lämplig under temat 

myndighetsutövning. Vi inleder med att diskutera hur vanligt det är med 

tvångsomhändertagande och fortsätter med att resonera kring omhändertagandesituationen 

för att avsluta med en presentation av hur socialsekreterare påverkas av att omhänderta barn 

och ungdomar.  

 

Under intervjuerna diskuterades hur stor del av socialsekreterarnas ärenden som leder till ett 

tvångsomhändertagande. Samtliga respondenter resonerade kring att det sker få 

tvångsomhändertagande och att det används mestadels frivilliga insatser. Ett par av 

respondenterna lyfte fram att det kan bero på kommunernas storlek. Greta poängterade att de 

flesta ärenden är frivilliga när frågan ställdes om hur många tvångsomhändertagande som 

utförs:  

 

Herregud det är en ytterst liten del. Många tror ju att det är det vi gör 

i socialtjänsten men herregud, de flesta är ju frivilliga [---] Vi måste 

prova allting på frivillig väg annars får vi inte igenom ett 

tvångsomhändertagande.  
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Hon förklarade även att då ett ärende ska godkännas av förvaltningsrätten så måste 

socialsekreteraren visa vilka frivilliga insatser som erbjudits. Det är därför ett krav att 

frivilliga insatser prövas först. Vi ser utifrån resultatet att mestadels av myndighetsutövningen 

sker genom samtycke. Vi tolkar detta utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater, där 

han menar att klienterna oftast ger ett samtycke. Det ser vi är en anledning till att de flesta 

ärenden leder till frivilliga insatser. Lipsky menar att klienter ger ett samtycke på grund av att 

de litar på socialsekreterarens kunskap, att beslutet är korrekt och kommer gynna dem i 

slutändan. De intervjuade socialsekreterarna menar att de flesta ärenden leder till frivilliga 

insatser genom samtycke och på så vis tolkar vi att klienterna litar på deras bedömning som 

myndighetsperson.  

 

Respondenterna menade att det sker ett fåtal tvångsomhändertaganden och några ansåg att det 

varierar över tid. Det kan exempelvis utan förvarning komma in ett ärende som gäller en 

familj med många barn vilket leder till en utredning på varje individ. Det kan även vara så att 

polisen utfört ett tillslag på ett ungdomsgäng med missbruksproblem vilket leder till att 

flertalet ärenden kommer in samtidigt. Kajsa menade att det var i undantagsfall någon 

tvångsomhändertogs men att socialsekreterare förr omhändertog snabbare när det gällde barn 

till missbrukande föräldrar. Det är svårt för ett barn att växa upp i missbruksmiljö men idag 

försöker socialsekreterare motivera föräldrarna mer till att ta emot hjälp innan de gör en 

ansökan om tvångsomhändertagande. Enligt Hasenfeld (2010) påverkas 

människobehandlande organisationer av praktiska förändringar vilket leder till att 

organisationerna behöver omstruktureras. De praktiska förändringar som skett är fler 

behandlingsalternativ som psykofarmaka och förnyade terapeutiska metoder. Detta ser vi vara 

anledningar till att det sker mer motivering till vård idag inom myndighetsutövning på grund 

av att det finns fler behandlingsalternativ att erbjuda och att det kontinuerligt utvecklas nya.  

 

Under våra intervjuer diskuterade vi bland annat omhändertagandesituationen, om 

våldsituationer uppstår och var barnen hämtas vid ett omhändertagande. Socialsekreterarna 

menade generellt att omhändertagandesituationen kan se olika ut, allt från lugnt och stilla till 

turbulent. Överlag menade respondenterna att våldsituationer inte förekommer ofta vid 

tvångsomhändertagande men vid misstanke om våld utförs en ansökan om polishandräckning. 

Flera respondenter pekar på att det är mer vanligt med polishandräckning vid 

omhändertagande av ungdomar i jämförelse med yngre barn. Något som flertalet respondenter 
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betonade var att det förekommer hotsituationer och känsloutbrott betydligt oftare än 

våldsituationer.  

 

… folk blir upprörda, förtvivlade och det kan komma både det ena 

och det andra slängt till en. Det är nästan att man får, jag ska inte 

säga räkna med, men...  

 

Kalle menade att socialsekretare har en utsatt arbetsmiljö då de är dåliga på att stå upp för sin 

egen säkerhet, exempelvis då de åker själva på ett hembesök där polisen hade varit fyra till 

fem personer. Det framkom att en orsak till detta var att socialsekreterarna har en liten 

kännedom om risk för våld eftersom de ofta arbetat med familjen innan ett 

tvångsomhändertagande sker. Hasenfeld (2010) menar att både socialsekreterare och klienter 

använder sig av känslor då de vill kommunicera och påverka varandra, det benämner han 

känslomässigt arbete. Han menar att de använder känslor i mötet för att förmedla signaler om 

makt, kompetens, trovärdighet och tillförlitlighet. Anledningen till att våldsituationer inte är 

vanligt förekommande tolkar vi kan bero på att socialsekreterarna förmedlar dessa signaler 

till klienterna som bidrar till trygghet och lugn. När organisationen underlättar och stödjer 

socialsekreterarnas arbete så bidrar det till att de kan visa känslor som tillit och omsorg 

(Garrow & Hasenfeld, 2010). Från tidigare argument kan vi se att socialsekreterare kan 

använda känslor i mötet med klienten eftersom våldsituationer inte uppstår och på så vis 

tolkar vi att organisationen stödjer deras arbete.  

 

Vi diskuterade även var barn hämtas vid ett omhändertagande och hur det kan påverka 

barnet. Barn hämtas i de flesta fall i hemmet, skolan, förskolan eller hos polis. I de fall där ett 

omedelbart omhändertagande måste utföras hämtas barnet oftast hos den som gjort anmälan, 

exempelvis förskola, skola eller polis. Det kan också vara så att den unge utfört olaglig 

handling och på så vis hämtas hos polisen. Vid planerade omhändertaganden menade 

socialsekreterarna att barnen oftast hämtades i hemmet. En generell uppfattning bland 

respondenterna var att det är olika från fall till fall var barnen hämtas och att ålder var en 

faktor som påverkade detta beslut. Som ovan förklarats diskuterades bland annat hur barn 

påverkas av omhändertagandesituationen, exempelvis då ett turbulent omhändertagande sker.   

 

… jag menar att dundra in med poliser och föräldrar som skriker. 

Klart det är ett jättetrauma för ett barn.  
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Utifrån den tidigare forskning vi presenterat inledningsvis vill vi poängtera att tvångsvård är 

något nödvändigt som bör användas med stor eftertänksamhet med tanke på att det bland 

annat kan upplevas som en psykisk påfrestning för klienterna, i det här fallet barnet (Ponnert, 

2007).  I de fall det sker turbulenta omhändertaganden och uniformerad polis medverkar så 

kan det både uppfattas skrämmande och lugnande för barnet beroende på hur situationen ser 

ut. Det var flera respondenter som upplevde att ett tvångsomhändertagande självfallet 

påverkar barnet. Socialsekreterarna kan därför ha med sig ytterligare trygghetspersoner som 

exempelvis lärare, förskolelärare och skolsköterska för att underlätta för barnet vid 

omhändertagandesituationen. Svensson m.fl. (2008) beskriver Lipskys resonemang om 

dilemman som socialsekreterarna kan hamna i då de ska vara en myndighetsperson samtidigt 

som de ska vara ett stöd för barnet. Ett sådant dilemma kan uppstå vid ett 

tvångsomhändertagande vilket vi tolkar är anledningen till att socialsekreterare tar med sig 

ytterligare trygghetspersoner. Vi ser då att socialsekreterarna kan få stöd och hjälp av 

trygghetspersonen genom att de underlättar möjligheten att utföra myndighetsutövning, 

samtidigt som de finns med som en trygghet för barnet. 

 

Vi har nu diskuterat hur barn kan påverkas av omhändertagandesituationen och vi kommer 

gå vidare med hur socialsekreterarna påverkas av att omhänderta barn och unga. Generellt 

menade respondenterna att de blir psykiskt påverkade på olika sätt av att tvångsomhänderta 

barn och ungdomar. Lisa berättade att den allmänna tanken om arbetet med att 

tvångsomhänderta barn och unga är att det uppstår dramatik och att barnet slits ur mammans 

armar. Detta är något som nästan aldrig händer, men det sker en påfrestning ändå på grund av 

att en individ blir utsatt för tvång. Ett par respondenter menade att det sker en större psykisk 

påfrestning för socialsekreterare i början när de ska utföra tvångsomhändertagande av barn 

och ungdomar, och att de efter tid utvecklar en professionalitet. I den situationen tyckte 

respondenterna att det hjälpte att tänka att det här är bäst för barnet eller använda ett mer 

fyrkantigt tänkande, det vill säga att ha i tanken: vad är uppdraget, vilken är min roll och vad 

ska jag ta ställning till? De menade även att bjuda på sig själv och använda humor var till 

hjälp vid utveckling av ett professionellt förhållningssätt. Lipsky (2010) förklarar att 

socialsekreteraren kan följa lagen för strikt utan att göra undantag när det är möjligt. På så vis 

har de attityder som är strikt kopplade till lagen och det kan grunda sig i att det finns en 

osäkerhet på grund av att de har krav som ska uppfyllas samtidigt som de känner att 

förmågan kanske inte räcker till. Vi tolkar detta som att socialsekreterare kan följa lagen 
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strikt vid myndighetsutövningen de första gångerna ett tvångsomhändertagande ska utföras 

på grund av att de känner denna osäkerhet och inte hunnit utveckla en professionell trygghet. 

Hasenfeld (2010) tar upp känslomässigt arbete vilket kan vara en resurs då det kan förbättra 

hur socialsekreteraren levererar insatser. Vår tolkning av detta är att humor och lättsinnighet 

är en resurs som kan bidra till en lättare kommunikation med klienten vilket har betydelse när 

insatser ska förmedlas.  

 

Vi har under intervjuerna pratat om när ärenden påverkar socialsekreteraren så pass mycket 

att socialsekreteraren i tanken tar med sig arbetet hem. Det är då oftast ärenden som gäller 

tvångsomhändertagande av yngre barn. Kalle berättade om ett ärende där han blev påverkad 

och hade svårt att släppa när han kom hem från arbetet:  

 

I ett ärende vi blev uppringda av polisen och så säger polisen att: ja 

vi har en patrull hemma hos två små barn, de är själva hemma. Vi 

masar oss iväg på ett par minuter och då är det en tvååring och ett 

spädbarn på ett halvår ungefär. Och när vi är i lägenheten får vi veta 

att mamman har begått självmord och lämnat barnen, och då fick vi 

ta hand om de här barnen fram tills polisen hade löst det, för det 

fanns en pappa. Så han kom ju efterhand [---] där hade jag den här 

tvååringen med mig för när vi skulle gå så kommer han springandes i 

princip som nej det här vill jag inte riktigt.  

 

Kalle hade åsikten att socialsekreterare inte borde arbeta med tvångsomhändertagande av barn 

och unga ifall de är för känslokalla. Han menar att det finns en svår balansgång med att vara 

för känslosam eller helt avstängd. Hasenfeld (2010) tar också upp övervägandet där han 

förklarar att socialsekreteraren i en människobehandlande organisation kan få direktiv att vara 

känslokall och följa beslutsprotokollet samtidigt som känslomässigt arbete anses vara en 

resurs. Vi tolkar att socialsekreterarnas egna värderingar och tidigare erfarenheter spelar en 

stor roll vid detta övervägande vilket kan leda till att klienter blir bemötta olika från situation 

till situation. 

 

Även om socialsekreteraren kan bli psykiskt påverkad av att tvångsomhänderta barn och unga 

så ansåg ett par respondenter att det inte var det svåraste med arbetet. De menade att det var 

svårare att se barn fara illa men inte ha laglig grund att agera. I denna situation får 
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socialsekreterarna uppmana omgivningen att göra anmälningar igen om det dyker upp nya 

misstankar. Omgivningen kanske tycker det kan räcka att anmäla en gång men det är inte 

säkert det går att göra något första gången eller till och med andra gången. Fler anmälningar 

kan i slutändan leda till att det finns tillräcklig grund att göra en ansökan eller att föräldrar till 

slut tar emot insatser. Svensson m.fl. (2008) förklarar vad människobehandlande 

organisationer har för uppgifter. De ska både tillgodose medborgares rättigheter men även 

kontrollera deras skyldigheter. Vår uppfattning är att det kan blir svårt för socialsekreteraren 

att kontrollera föräldrarnas skyldigheter till barnet, de ser barnets behov men kan inte göra 

något mot föräldrarnas vilja. Vi tolkar det som en stor frustration för socialsekreterarna när de 

ser barn som far illa men inte kan agera.  

 

Resurser 
 

Under detta tema inleder vi med en redogörelse för samarbete inom och utanför 

verksamheten, därefter för vi ett resonemang kring tid och ekonomi. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om rutiner.  

 

Vi tog upp frågan om hur samarbetet ser ut, både inom och utanför verksamheten. Majoriteten 

av respondenterna menade att det finns ett välfungerade samarbete inom verksamheten. Detta 

tolkar vi går i linje med Garrows och Hasenfelds (2010) resonemang om att socialsekreterare 

blir psykiskt påverkade när arbetskrav och arbetsvillkor går emot förmågan att tillgodose 

deras behov vilket påverkar hur de känner inför sina kollegor. Vi ser då att samarbetet med 

kollegor inom verksamheten fungerar bra på grund av att socialsekreterarna kan tillgodose 

sina behov.  

 

Socialsekreterarna tog även upp samarbete utanför verksamheten. Mycket av den samverkan 

handlar om att samla in referenser, det vill säga utlåtanden från andra verksamheter som 

skola, barnavårdscentral och polis. Kajsa menade att socialsekreterarna åker ut till 

verksamheter där de lämnat så kallade konsultationsdokument. Detta för att samla in och prata 

igenom dokumenten för att på så sätt få in mer information. Hon sa också att samarbetet med 

andra verksamheter var bra men att det är något som varierar över tid. De hade för tillfället 

mycket kontakt med polisen i olika ärenden och på så vis har de fått en bra relation. Det leder 

till att det blir lättare att kontakta dem när det är nödvändigt. Praktiskt samarbete var något 

som diskuterades under intervjuerna. Med det menas att verksamheter ger varandra 



 

 

28 

informationsutbyte, exempelvis om ett barn inte kommer till skolan så behöver lärare eller 

rektor få reda på det. Informationsutbytet är sekretessbundet och det beror mycket på 

föräldrarna hur mycket de godkänner att andra verksamheter får veta om barnet.  

 

Exempel där samarbete fungerar mindre bra var enligt vissa socialsekreterare kontakten med 

Barn- och ungdomspsykiatrin och när en samarbetskontakt skär sig med en annan 

verksamhet. Det kan dessutom vara samarbetet med polis när polishandräckning är nödvändig 

vilket ett fåtal respondenter menade. De menade att det blir bekymmersamt då det behövs 

hjälp från polisen med transport när det bedöms att de inte kan köra ungdomarna själva. Detta 

skapar ett problem utifrån deras arbetsmiljö. Utifrån avsnittet tidigare forskning kan vi se att 

mindre bra delar i samarbete kan vara dålig kommunikation, brister i arbetsledningen och 

kontinuitet i samarbetet (Leviner, 2011). Utifrån analysen har vi fått fram temat resurser och 

vi menar att en del av det är samarbete. Samarbete kan även ses som en rutin och det går i 

linje med Lipskys (2010) resonemang, att gräsrotsbyråkrater kan utveckla nya rutiner när det 

fungerar mindre bra i syfte att hantera svårigheterna. Vi ser detta som en resurs att 

socialsekreterare kan använda rutiner vid samarbetet när det fungerar mindre bra. Vi menar 

även att det kan tolkas som en strategi att använda rutiner för att hantera dilemmat när 

samarbetet inte fungerar.   

 

Vi kommer nu gå över till att diskutera vad tid kan innebära för socialsekreterarna. Vi ställde 

frågor till respondenterna som handlade om hur de upplevde tiden på deras arbetsplats och om 

den påverkade arbetet genom exempelvis stress. Överlag ansåg respondenterna att arbetet som 

socialsekreterare med barn och unga periodvis är ett stressigt yrke.  

 

Det är väl så att när man jobbar med människor man kan ju göra 

precis hur mycket som helst. Det finns ju aldrig någon gräns.  

 

Att arbeta med människor kan därför leda till att arbetsmiljön är stressig. Respondenterna 

menade att socialsekreterarna nästan får räkna med att tiden inte räcker till och att de ofta 

ligger efter med skrivarbetet. Beroende på hur belastningen ser ut i ärendena så kan 

socialsekreterarna hjälpas åt för att underlätta tidspressen. I de fall det är personalbrist och 

socialsekreterarna inte kan hjälpas åt så påverkar det tidsaspekten och leder till stress. En av 

respondenterna berättade att det inte bara handlar om hur mycket personal som finns på 

arbetsplatsen utan de behöver också arbeta på rätt sätt för att arbetsbördan ska minskas. Enligt 
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Lipsky (2010) arbetar gräsrotsbyråkrater i direktkontakt med medborgare och erbjuder 

offentliga tjänster. På så sätt hamnar de i en politisk debatt och slits mellan krav från 

samhällsgrupper och stat. Vi tolkar Lipskys resonemang som att socialsekreterare arbetar i 

nära relation till medborgarna och har krav på sig från olika samhällsgrupper vilket kan det 

leda till att arbetet blir tidskrävande och stressigt.  

 

I det här stycket kommer vi resonera kring ämnet ekonomi och hur socialsekreterarna 

påverkades av ekonomiska frågor i arbetet. De flesta av de intervjuade socialsekreterarna 

ansåg att de överstiger kommunens budget varje år, men det var däremot ingenting som 

påverkade val av insatser så att barnens behov blev lidande. Dock letade de efter de billigaste 

lösningarna som även var bäst för barnen. Vi tolkar viss del av kommuners överstigande 

budget i linje med Lipskys (2010) resonemang där han menar att klienternas krav på insatser 

påverkar kostnaderna eftersom socialsekreterarna måste få deras samtycke och behöver då 

utveckla insatserna för att uppfylla kraven. Vi kan se att socialsekreterarna måste ha 

ekonomin i åtanke men det får inte påverka klienters behov. Det kan vi även se då 

respondenterna menade att ekonomin inte styrde deras arbete på grund av ett välfungerande 

samarbete med politikerna. De menade att politikerna aldrig argumenterar för att ekonomiska 

medel inte räcker till vid val av insatser. Däremot ifrågasätts placeringsbesluten då en 

placering inte nödvändigtvis är den bästa lösningen.  

 

Vi avslutar temat resurser med att beskriva ämnet rutiner där vi tar upp de delar vi ansåg 

tillhöra ämnet. En del av respondenterna använde sig av checklistor vid 

tvångsomhändertagande av barn och unga som stöd för att inte glömma bort någonting. De 

ansåg att det var ett stort stöd eftersom det kan upplevas som en stressig situation och då kan 

viktiga delar lätt glömmas bort. Lipsky (2010) tar upp rutinskapande som nödvändigt i 

byråkratier. Det utvecklas rutiner för att göra resurser mer effektiva och minska kostnaderna i 

arbetet. Rutinen checklistor används av socialsekreterarna och vi kan därför se det som en 

resurs som effektiviserar arbetet. Vi tolkar checklistor som en strategi för att hantera 

dilemman som kan uppstå vid tvångsomhändertagande.  

 

Andra rutiner var samtal efter svåra händelser vilket Greta berättade om. Hon menade att det 

inte fanns någon utarbetad rutin vid dessa situationer, utan de reflekterar mestadels med 

kollegor och pratar igenom vad som hänt. Önskemålet var dock att samtal skulle erbjudas 

varje gång en svår händelse uppstått eftersom ett samtal kan vara påfrestande att be om då 
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socialsekreteraren är i en utsatt situation och därför avstår de. Vi kan se att samtalsrutiner kan 

påverka arbetssituationen vilket kan förändra personalens attityder till arbetsplatsen och det 

kan enligt Garrow och Hasenfeld (2010) leda till att klientrelationen påverkas. Vi tolkar att 

socialsekreterarna kan behöva samtalsrutiner efter svåra händelser på grund av att de annars 

kan bli psykiskt belastade av situationen vilket kan leda till en sämre relation till klienterna 

och kollegorna. Det kan även påverka arbetsmiljön vilket kan leda till att socialsekreteraren 

tappar lusten till arbetet.  

 

Handlingsutrymme  
 

Vi kommer i denna avslutande del av resultatet redogöra för temat handlingsutrymme. Vi 

resonerar kring delar som socialsekreterarens kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om socialsekreterarnas handlingsutrymme.  

 

Vi diskuterade kring ämnet kunskapsanvändning under intervjuerna. Vi resonerade kring hur 

socialsekreterare tog del av ny kunskap och vilka former av kunskap de använder, exempelvis 

metoder, forskning och erfarenheter. Lisa tyckte att de hade goda möjligheter till 

kompetensutveckling. De fick mycket information från Socialstyrelsen och arbetsgivar- och 

intresseorganisationen Sveriges Kommun och Landsting, både i pappersform och via mejl. 

Hon menade att utbildningsmöjlighet påverkas av ekonomin och det är något som varierar 

över tid. När det gällde kunskapsanvändning menade de flesta respondenterna att utbildningar 

på universitetet var en viktig del i kunskapsutvecklingen.  

 

[---] jag kan inte bara sitta på stolen och göra mitt dagliga arbete dag 

ut och dag in utan att få nånting nytt.  

 

Det sker även kunskapsutveckling genom bland annat kortare kurser som endagsföreläsningar 

eller utskickade böcker. Respondenterna menade att erfarenheter var en kunskapsform som 

användes, dels kan socialsekreteraren dela med sig av personliga erfarenheter på ett 

professionellt plan och dels får de arbetslivserfarenheter efter många år inom socialt arbete. 

Kommer det in en nyexaminerad socialsekreterare med bristande erfarenheter inom socialt 

arbete så är inte den första arbetsuppgiften ett LVU-ärende, utan det sker efterhand. Hasenfeld 

(2010) menar att det finns ökade förväntningar på människobehandlande organisationer när 

det gäller forskningsbaserad kunskap i det praktiska arbetet. Vi kan genom resultatet se att 
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socialsekreterarna använder sig av forskningsbaserad kunskap i deras arbete genom 

utskickade böcker och endagsföreläsningar. Vi kan även se att respondenterna har viljan till 

utveckling av kunskapsanvändning.  

 

Överlag ansåg respondenterna däremot att de kunde bli bättre på att ta del av ny kunskap men 

tiden var en bidragande orsak till att det blev svårt att hinna med. Att ta del av ny kunskap och 

använda forskningstermer i utredningar behöver emellertid inte alltid vara positivt.  

 

Det är ju vissa som tycker, det här med att lyfta in forskning i 

utredningar, att det är väl bra men sen får man ju fundera på hur det 

formuleras för du skriver ju ändå för det mesta till klienten. Då 

kanske man inte kan ha massor av högdragna forskningstermer… 

För det tycker jag också är det viktigaste, att göra det så förståeligt 

som möjligt, både för klienten och för barnet.   

 

Gräsrotsbyråkrater formar sin roll som myndighetsperson efter mötet med klienterna 

(Svensson m.fl. 2008). Vi tolkar det som att det blir extra viktigt för socialsekreteraren att 

anpassa sig efter klienten när forskningsbaserad kunskap ska användas i socialt arbete 

eftersom klientens förståelse är nödvändig för att arbetet ska fungera.  

 

För att bli bättre på att ta del av ny forskning i den grad de önskar, har respondenterna delgett 

oss olika idéer som kan lösa situationen. Det kan vara mer samarbete med universitetet för att 

få kunskap om exempelvis hur barn påverkas av att bevittna våld och kulturkompetens. Med 

tanke på problemet att hinna ta del av ny forskning gavs förslaget att de ska börja använda en 

del av deras mötestid för att gå igenom en bok och reflektera kring den. Socialsekreterarna 

menar att tiden inte är tillräcklig men som vi ovan nämnt finns kraven om mer 

forskningsbaserad kunskap i arbetet. Det leder till att vi tolkar förslagen som att 

respondenterna behöver rutiner för att ha möjlighet att uppfylla kraven på forskningsbaserad 

kunskap i arbetet.  

 

Vi har nu diskuterat hur socialsekreterarnas kunskapsanvändning och kunskapsutveckling ser 

ut och kommer gå vidare med resonemang kring deras handlingsutrymme. Under intervjuerna 

resonerade vi kring handlingsutrymme och hur mycket lagar, riktlinjer och organisering 

påverkar arbetet. Vi diskuterade även vad personliga erfarenheter och värderingar har för 
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betydelse. Den allmänna uppfattningen är att handlingsutrymmet är stort då socialsekreterarna 

följer en ramlag. De kan själva påverka hur utredningen ska gå till, hur många samtal som 

görs och hur de utförs i ett ärende. Hur mycket lagar och riktlinjer påverkar arbetet är något 

som poängteras:  

 

Ja det påverkar arbetet ganska mycket såklart, det är ju 

socialtjänstlagen som styr vårt arbete men inom det så har vi ett 

väldigt fritt arbete också, man lägger upp sitt arbete i princip som 

man vill… men det är ju regelstyrt naturligtvis.  

 

Detta följer i linje med Lipsky (2010) då han menar att gräsrotsbyråkrater har stort 

handlingsutrymme med möjligheten att besluta insatser som varierar i mängd, form och 

kvalité samtidigt som lagar och riktlinjer ska följas.  

 

I det följande stycket kommer vi diskutera vad lagar och riktlinjer kan ha för betydelse i 

respondenternas arbete. Socialsekreterarna såg lagen som en trygghet men den kunde även 

vara ett hinder då de ville agera men inte kunde på grund av lagen. Sekretesslagen var en 

faktor som ansågs vara ett hinder i vissa fall då de exempelvis ville samarbeta med skolan och 

ge dem information om den unge och dess situation men inte hade möjlighet. Däremot kan 

samtycke från föräldrar bidra till att skola och socialsekreterare kan ta del av varandras 

information. Ytterligare ett hinder ansågs vara glappet mellan den frivilliga socialtjänstlagen 

och tvångslagen LVU. Det på grund av att föräldrar kan säga nej till insats trots att den unge 

vill ha hjälp och socialsekreteraren kan se ett behov men det finns ingen grund för ett 

tvångsomhändertagande. Som Lipsky (2010) visar ska socialsekreteraren följa lagar och 

riktlinjer vilket vi ser är en bidragande orsak till att de inte kan agera mot föräldrarnas vilja 

trots att de ser ett behov. De har dock ett handlingsutrymme som ger dem möjligheten att 

motivera föräldrarna till insats.   

 

I de avslutande styckena presenterar vi vad personliga värderingar och erfarenheter har för 

innebörd i socialsekreterarnas arbete. Respondenterna menade att personliga värderingar och 

erfarenheter hade betydelse i arbetet då det påverkade hur de bedömde olika situationer. I linje 

med Svensson m.fl. (2008) så arbetar respondenterna i en människobehandlande organisation, 

de utför då moraliska projekt där det inte finns några svar på vad som är rätt och fel och 

arbetet grundar sig i värdeladdade och moraliska bedömningar. Som vi tidigare nämnt har 
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socialsekretare enligt Lipsky (2010) stort handlingsutrymme vilket vi tolkar bidrar till att de 

har möjlighet att använda personliga värderingar och erfarenheter i deras arbete.  

 

Som tidigare presenterats använder respondenterna personliga värderingar och erfarenheter i 

sitt arbete vilket leder till att Sveas arbetsplats använder sig av värdegrundsdiskussioner för 

att lyfta fram vad socialsekreterarna har för åsikter om ett begrepp. Hon menade att 

värdegrundsdiskussioner leder till enhetliga bedömningar och att begrepp uppmärksammas 

som exempelvis föräldraförmåga, socialt nedbrytande beteende eftersom innebörden kan 

förändras över tid. En av respondenterna tog även upp vikten av att delta i handledning i 

samband med betydelsen av att lyfta diskussioner om värderingar och erfarenheter i arbetet. 

Som vi tidigare presenterat utför människobehandlande organisationer moraliskt arbete med 

värdeladdade och moraliska bedömningar (Svensson m.fl. 2008). Vi tolkar därför att det är av 

vikt att använda exempelvis värdegrundsdiskussioner och handledning eftersom det kan bidra 

till likvärdiga bedömningar, genom att de då har möjlighet att lyfta fram sina tankar och 

värderingar om olika begrepp. Det är även i linje med Lipskys (2010) argument att 

socialsekreterare behöver följa arbetsgruppens normer, värderingar och de definieras genom 

värdegrundsdiskussioner.  

 

Att erfarenheter kan komplicera socialsekreterarens arbete var något som en respondent 

betonade. Det lyftes fram att ju mer erfarenhet och kunskap du har bidrar till att arbetet blir 

mer komplicerat på grund av att det finns många perspektiv och du kan se en situation genom 

olika vinklar. Det kan förstås genom Lipskys (2010) resonemang om ett stort 

handlingsutrymme. Vi tolkar att ett stort handlingsutrymme kan komplicera 

socialsekreterarens arbete i vissa fall då erfarenheter och värderingar kan användas i hög grad. 

Vi vill visa att erfarenhetsbaserad kunskap kan uppfattas både positiv och negativ. Detta gör 

vi utifrån avsnittet tidigare forskning där Friis (2003) menar att det är positivt då 

socialsekreteraren har kunskap från tidigare fall vilket kan vara till hjälp i en utredning men 

att det kan uppfattas negativt då personligt vetande inte grundar sig i vetenskap.  

 

Vi har nu redovisat för resultat och analys genom temana myndighetsutövning, resurser och 

handlingsutrymme. Slutligen kommer vi presentera ett diskussionsavsnitt som innehåller en 

kortare sammanfattning av de slutsatser som är kopplade till frågeställningarna samt en 

diskussion med argument som framtida frågeställningar och reflektioner kring uppsatsen.  
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Avslutande diskussion 
 

Vårt syfte med studien var att undersöka socialsekreterares syn på arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och ungdomar i en människobehandlande organisation 

utifrån perspektivet organisationsteori. För att svara på syftet formulerade vi 

frågeställningarna: Vad har socialsekreterare för erfarenheter kopplat till deras arbete kring 

tvångsomhändertagande av barn och unga? Hur tolkar socialsekreterare dess 

handlingsutrymme vid tvångsomhändertagande av barn och unga, vad finns det för 

möjligheter och begränsningar? Hur beskriver socialsekreterare olika strategier som används 

vid hantering av resurser och eventuella dilemman som kan uppstå? Vi har intervjuat sex 

socialsekreterare på avdelningen barn och familj i tre olika kommuner och analyserat 

resultatet efter organisationsteorier, Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer 

och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Vi har studerat resultatet utifrån synsättet 

innehållsanalys och det har möjliggjort en strukturering med olika teman: 

myndighetsutövning, resurser och handlingsutrymme. Dessa har vi sedan applicerat våra 

teorier på. Teorierna har hjälpt oss att få en förståelse för organisationer som arbetar med 

människor och hur de arbetar. Genom analysen har vi fått fram slutsatser som svarar på 

frågeställningarna. I temat Myndighetsutövning resonerade vi fram att de flesta ärenden leder 

till frivillig vård genom samtycke och socialsekreterare har till uppgifter att tillgodose 

klienters rättigheter men även kontrollera dess skyldigheter. Vi såg även att socialsekreterarna 

använder känslomässigt arbete. Detta tema svarar på den första frågeställningen genom att det 

handlar om hur socialsekreterarna arbetar. Vi svarar på den tredje frågeställningen genom 

temat Resurser där vi diskuterade fram att rutinutveckling är en stor del inom verksamheten 

barn och familj. Vi tolkade även att socialsekreterarna har ett tidskrävande och stressigt yrke 

och att de behöver ta hänsyn till ekonomi men det ska inte påverka klienternas behov. I 

frågeställningen frågade vi oss vad socialsekreterare använder för strategier vid hantering av 

eventuella dilemman. Vi kunde bland annat se att de använder checklistor och rutinutveckling 

vid tvångsomhändertagande vilket vi ser som strategier. Slutligen reflekterade vi kring temat 

Handlingsutrymme där vi kunde urskilja att socialsekreterare har stort handlingsutrymme där 

lagen både kan vara ett stöd och ett hinder. Stort handlingsutrymme tolkade vi leder till att 

personliga värderingar och erfarenheter kan användas inom arbetet. Detta sista tema svarar på 

den andra frågeställningen hur socialsekreterarna tolkar dess handlingsutrymme.  
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Vi kommer nedan reflektera kring våra tankar om resultat, problemformulering, tidigare 

forskning och vilka nya frågeställningar som väckts under studiens gång. Utifrån det 

insamlade materialet har vi reflekterat kring problemet att det finns ett glapp mellan 

socialtjänstlagen och LVU. Det var flera respondenter som nämnde att det var frustrerande att 

inte ha möjligheten att ingripa i de fall där de inte hade tillräckliga grunder för ett 

tvångsomhändertagande samtidigt som föräldrar visade motstånd till insatser. 

Socialsekreterarna kan inte ingripa mot föräldrars vilja då socialtjänstlagen grundar sig på 

frivillighet. Vi menar att det borde finnas ett mellanting eftersom barn och ungdomar kanske 

vill ha hjälp eller vård men föräldrarna går emot. Det behövs mer forskning om hur det 

praktiskt ska vara möjligt.  

 

Något vi reagerade på var att socialsekreterare många gånger åker själva på hembesök där 

polisen kanske är fyra- fem stycken. Vi tolkar att socialsekreterarna många gånger har en 

utsatt arbetsmiljö och det finns förmodligen en vetskap om riskerna men att ett hembesök 

ändå utförs eftersom det är den enklaste utvägen. Vi menar att det borde sättas in mer resurser 

och utöka samarbetet mellan polis och socialtjänsten för att lösa problemet.  

 

I avsnittet problemformulering som vi inledningsvis presenterade lyftes flertalet studier fram 

som problematiserar socialsekreterarnas arbete. Bland annat menar Friis (2003) att 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden på skilda arbetsplatser kan bedöma 

risken om ett barn far illa eller inte på olika vis. Vi diskuterade det här under våra intervjuer 

där vi såg att respondenterna hade en medvetenhet om detta fenomen. De uppmärksammade 

problemet genom att socialsekreterarna fick möjlighet att reflektera kring normer och 

värderingar under värdegrundsdiskussioner och handledning.  

 

Genom tidigare forskning har vi reflekterat kring att det sker mer vård genom frivilliga 

insatser än med tvång, men frågan tas upp om ett omhändertagande kan kallas frivilligt då 

föräldrarna ofta inte har något val, eftersom ett tvångsomhändertagande blir det andra 

alternativet. Vi har ställt oss frågan hur detta underliggande tvång påverkar individen och de 

insatta åtgärderna som exempelvis behandling. Tvång överlag tänker vi påverkar effekten av 

insatser. Därför reflekterar vi över att socialsekreterare behöver arbeta mer med att motivera 

föräldrar så det underliggande tvånget kan accepteras av föräldrarna.  
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Vi anser att det studerade ämnet är viktigt att forska vidare om på grund av att det är ett 

ingripande i människors liv som kan leda till konsekvenser på lång sikt. Vi har reflekterat 

kring olika ämnen som vore intressant att studera vidare vilket bland annat är att undersöka 

om skillnad finns gällande vad kvinnor och män har för syn på arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och unga, då de kan uppleva situationen olika. Vi har i 

tidigare forskning sett att omhändertagande som insats, både genom frivillighet och tvång, har 

ökat med tiden och ställt oss frågan vad det kan bero på. Under tiden vi letade efter tidigare 

forskning om tvångsomhändertagande märkte vi att det inte fanns aktuell forskning om hur 

barnen själva upplever situationen. Det här är de frågor som väckt vårt intresse och som vi 

gärna vill veta mer om.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  
 

Hej 

Vi heter Evelina Gustafsson och Linda Högstedt och läser nu termin 6 på 

socionomprogrammet i Växjö. Det är terminen som innefattar ett examensarbete (C-uppsats). 

Vi har valt att skriva om tvångsomhändertagande av barn och unga och syftet med studien är 

att undersöka socialsekreterares syn på arbetet med tvångsomhändertagande av barn och 

unga. För att få svar på syftet har vi tänkt utföra enskilda intervjuer med ca 6 socialsekreterare 

som arbetar på barn och familj. Då du arbetar med det här skulle du vara en lämplig 

respondent till vår undersökning och vi undrar därför ifall du vill delta?  

 

Intervjuerna kommer ta cirka en timme. Våra frågor är inte granskande och uppfattas då 

förhoppningsvis inte som obehagliga. Vi kommer att hantera materialet som vi får fram med 

konfidentialitet och det kommer enbart att användas för forskningsändamålet. Det är helt 

frivilligt att medverka i undersökningen och ni har under intervjuns gång möjlighet att 

avbryta. Vi kommer att avidentifiera materialet och inte föra vidare några personliga uppgifter 

och materialet kommer enbart användas till forskningsändamålet. Redovisningen från 

intervjuerna kommer att ske på gruppnivå. Möjligheten finns att få ett färdigt utskick när vårt 

examensarbete är färdigställt. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på 

Linnéuniversitetets biblioteks hemsida, DIVA.  

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina och Linda 

 

Studenter     Handledare 

Evelina Gustafsson    Ann Ottengrim                        

***@hotmail.com    ***@lnu.se 
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Linda Högstedt 
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Telefon: 07* *** ** ** 
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Bilaga 2 Intervjuguide om socialsekreterares syn på arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och ungdomar 

 

I vår intervjuguide använder vi dessa teman:  

 

Inledande frågor 

Bakgrundsfakta om respondenten och dess arbete.  

 

Arbete/Tillvägagångssätt 

Arbetsuppgifter, processen kring tvångsomhändertagande.  

 

Handlingsplan  

Handlingsplaner som används på arbetsplatsen.  

 

Tillgångar  

Tid, ekonomi och personal.  

 

Handlingsfrihet 

Lagar, riktlinjer gentemot personliga erfarenheter.  

 

Övrigt  

Slutliga kommentarer från respondenten, summering av intervjun.  

 
 

 

 

 

 

 

 


