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Abstract  

The focus of this thesis is on social workers’ knowledge in assessing and making decisions in 

child welfare cases. The primary aim is to identify what skills or knowledge social workers 

find most useful within child welfare agencies in Swedish municipalities. Six different types 

of knowledge, social policy and the approach of child welfare cases are perspectives 

considered in the analysis. The interviews with social workers were held in three agencies in 

southern Sweden, in 2014. Main results: social workers’ think it is very important to have 

different kinds of knowledge and skills in order to perform such professional work as 

possible. They value peer support where they can exchange experiences and knowledge with 

each other. The importance to specialize after the bachelor’s degree in social work was also 

revealed in the results, due to the social work supplementary course only represented 

undergraduate studies. The approach of child welfare cases it was found that there are many 

different ways to manage them, but the main thing is to manage the cases with great respect 

and always strive to apply volunteer efforts where it’s possible. Another point is the political 

importance which we not counted on.  
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1. Inledning 
 
Vårt intresse för att skriva denna uppsats grundar sig i att vi båda tidigare har erfarenhet av att 

jobba inom HVB-verksamhet (Hem för vård och boende) samt SiS (Statens 

Institutionsstyrelse). I vårt arbete har vi stött på många fall där barn och ungdomar placerats 

enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). Vi tycker oss 

ha uppmärksammat att det finns en stor variation i hur barnhandläggare går till väga för att 

fastställa ett LVU. Det vill säga att en del barn får ett LVU snabbare medan andra får ett LVU 

fastställt väldigt sent. Detta är dock endast våra egna upplevelser och vi har därför inget 

vetenskapligt belägg för detta. 

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till att få sina behov tillgodosedda och att det är 

föräldrarna som har det yttersta ansvaret för att barnet får det som behövs. Föräldrarna har 

även ansvar för att se till att barnen inte utsätts för fara för sitt liv eller risker på annat sätt så 

de kan skadas fysiskt eller psykiskt (BRIS, 2014). Varje dag är det barn som blir slagna eller 

utsatta för annat våld i hemmen, i skolorna eller på andra platser (Rädda Barnen, 2014). 

Detta kan leda till att socialtjänsten i kommunen i vissa fall behöver ansöka om åtgärden 

tvångsomhändertagande enligt LVU (SFS 1990:52). Denna lag tillämpas endast om frivilliga 

insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) inte anses vara en tillräcklig åtgärd. 

Barn och unga under 18 år ska beredas vård enligt LVU om något av de kriterier som finns i § 

2 och § 3 LVU1 kan uppfyllas och om vården inte kan genomföras på grund av att det saknas 

samtycke från den unge och/eller den unges vårdnadshavare. Vård med stöd av § 3 LVU får 

även beredas de som fyllt 18 år men inte 20 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Enligt § 2 i LVU (SFS 1990:52) skall vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas. 

Enligt § 3 i LVU(SFS 1990:53) skall vård också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 
att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende. 
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1.1 Problemformulering 
 
Varje år placeras i genomsnitt ca 32600 barn i Sverige utanför det egna hemmet. Under år 

2013 fick i genomsnitt 89 barn per dag en heldygnsinsats i form av placering utanför hemmet 

enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) 

(Socialstyrelsen, 2014). LVU-ärenden kräver en noggrann utredning för att klargöra behovet 

av stöd och behandling innan förslag till beslut kan skrivas och lämnas till domstol för beslut. 

Den tydliga maktutövningen i förhållande till klienten ställer höga krav på barnhandläggarna 

då insatserna innehåller både makt och omsorg. Barnhandläggarna kan ofta hamna i ett 

dilemma i förhållande till klienten, särskilt om de haft en tidigare kontakt med klienten som 

byggde på frivillighet och samarbete. Hur barnhandläggarna hanterar detta beror på relationen 

till klienten, personlighet, kunskap och erfarenhet sedan tidigare. Ofta kan den enskilda 

barnhandläggaren uppleva situationen som ett etiskt dilemma (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).   

Genom vår tidigare yrkeserfarenhet har vi mött många barn och unga som placerats enligt 

LVU. Vår upplevelse av att barnhandläggarna går till väga på många olika sätt för att 

fastställa att barn och ungdomar ska få ett LVU har väckt vårt intresse för det som föregår 

besluten, det vill säga hur handläggningen går till. Vi vill därför förstå hur barnhandläggare 

upplever handläggningsprocessen och vad de anser är viktiga kunskaper för att kunna 

handlägga LVU-ärenden på bästa sätt. Francesca Östberg har skrivit en doktorsavhandling 

som handlar om bedömningar och beslut i den sociala barnavården. Östberg (2010) belyser 

olika faktorer som påverkar bedömningen av anmälningar och utredningar vare sig de leder 

till ingripande eller avslås. Östberg menar bland annat att lagstiftningen ger kommunerna ett 

stort utrymme att ge en mängd olika insatser och tjänster, men i verkligheten försöker 

socialarbetarna hålla barnen utanför systemet så länge som möjligt, d.v.s. att det råder en så 

kallad avvisandepraxis (Östberg, 2010). Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att 

barnhandläggare uppfattar situationen, tvånget och sitt handlingsutrymme på olika sätt vilket 

också gör att de prioriterar på olika sätt, några väljer att förhålla sig strikt till reglerna medan 

andra prioriterar en god relation med klienten. Vår uppfattning, efter att vi tagit del av tidigare 

forskning och annan litteratur samt arbetat, är att LVU tillåter stort utrymme för tolkningar 

och att olika handläggare inom barnavården många gånger kan hantera liknande ärenden på 

flera olika sätt. Vi vill därför förstå hur barnhandläggarna tänker vid handläggning av LVU-

ärenden, samt förstå om olika kunskapstyper kan vara till hjälp.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av 

samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden. 

• Vilka kunskapsformer säger sig barnhandläggare använda i handläggningen av LVU-

ärenden? 

• Hur förhåller sig barnhandläggare till arbetet med utredningar som leder till LVU? 
 

1.3 Centrala begrepp 
 
För att underlätta läsningen har vi i detta avsnitt presenterat och definierat de mest centrala 

begreppen som är återkommande i vår studie. 

Insats 

Med insatser menas vad socialtjänsten i de kommuner vi undersöker har att erbjuda barn och 

unga som blir aktuella hos socialtjänsten. Insatserna är alltid individuellt behovsanpassade till 

individen (Socialstyrelsen, 2014). 

Det kan exempelvis vara; heldygnsinsats som avser placering utanför det egna hemmet enligt 

SoL, omedelbart omhändertaganden enligt LVU, HVB (Hem för vård och boende), 

familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, personligt stöd, nätverkshem. 
 

Barnhandläggare 

Med barnhandläggare avses de socialsekreterare som arbetar med handläggning av 

barnavårdsärenden på socialtjänsten. 
 

Handläggningsprocessen 

Med handläggningsprocessen menas alla åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds tills 

dess att det är avslutas genom ett beslut (Socialstyrelsen, 2010). 
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Flödesschema över handläggningsprocess 

 
 

 
 

(Socialstyrelsen, 2010) 
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2. Tidigare forskning 
 
Det finns mycket forskning kring barnavårdsärenden och tvångslagstiftning. Vi har i 

huvudsak riktat in oss på de delar i tidigare forskning som berör vilka kunskaper 

handläggarna använder sig av, deras yrkeserfarenhet samt bakomliggande faktorer som kan 

påverka deras beslutstagande. Nedan presenteras tidigare forskning under olika rubriker. 

För att få fram tidigare forskning har vi sökt i databaserna: OneSearch, SwePub, Google 

Scholar och Social Service Abstract. Sökorden vi använt oss av är: child care, social work, 

children and adolescence, child welfare, social worker conditions, experience, assessments 

and decisions in child care service, child protection, family support, risk assessment, social 

services departments, useful knowledge in social work, socialt arbete, LVU, barnhandläggares 

kunskap, barnavård, bedömningar i social barnavård, beslutsfattande, tvångsomhändertagande 

av barn, socialarbetare, kunskap.   

2.1 Avvisandepraxis i barnavården 
 

Francesca Östbergs doktorsavhandling Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i 

den sociala barnavården är den forskning som ligger närmst vårt forskningsproblem. Den 

handlar om socialarbetarens handlingsutrymme i fastställande och beslutstagande i 

barnavårdsärende. Östberg belyser vilka faktorer som påverkar bedömningen av anmälningar 

och utredningar vare sig de leder till ingripande eller avslås. Socialpolitik, professionella och 

organisatoriska förhållningssätt beaktas och diskuteras (Östberg, 2010). 

Östberg kommer fram till att två tredjedelar av alla anmälningar sorteras bort utan utredning 

och endast en femtedel leder till ingripande. Vidare kommer hon fram till att ärenden där våld 

är inblandat och anmälan görs av en professionell (exempelvis lärare, läkare, kurator) och 

läget bedöms som akut, är de fall som har störst sannolikhet att utredas. De vanligaste typerna 

av anmälningar som kommer in till socialtjänsten är anmälningar där det förekommer 

familjekonflikter och antisocialt beteende (samhällsfientligt beteende). Dessa typer av 

ärenden är de ärenden som utreds minst på grund av att de ofta hänvisas direkt vidare till 

exempelvis, samarbetssamtal, resursenhet eller liknande.  

Denna process skulle kunna liknas vid en kraftigt avsmalnade tratt som i slutet inte släpper 

igenom speciellt många ingripande. Socialarbetarens handlingsutrymme begränsas av 

socialpolitik och organisatoriska omständigheter. Barnen är inte i fokus och det rådande 
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tankesättet är att det bästa för dem är att hålla dem utanför systemet. Lagstiftningen ger 

kommunerna ett stort spelrum att ge en mängd olika insatser och tjänster men i verkligheten 

råder en avvisandepraxis i barnavårdsärenden (Östberg, 2010). 

2.2 Kommunala skillnader i barnavårdsinsatser   
 

I Stefan Wiklunds doktorsavhandling Den kommunala barnavården –om anmälningar, 

organisation och utfall (2006) beskriver och analyserar Wiklund den kommunala barnavården 

utifrån hur många anmälningar som kommer in, organisatoriska förhållanden och strukturella 

förutsättningar. Mer specifikt beskriver Wiklund (2006) omfattningen av 

barnavårdsanmälningar och av vilken karaktär de är, hur barnavårdsorganisationer samverkar 

med andra aktörer på barnavårdsfältet, kommunala variationer i barnavårdsanmälningar 

utifrån kommunernas strukturella villkor, barnavårdsanmälningarnas omfattning och faktorer 

i den organisatoriska kontexten. Det empiriska materialet i Wiklunds studie är uppdelat i fyra 

olika studier. Den tredje studien är den som är mest relevant för vårt forskningsområde och vi 

har därför valt att endast presentera denna närmre. Den tredje studien består av uppgifter som 

samlats in på plats i 100 kommuner under 2001-2002, förstärkt med officiell statistik och 

registerdata. Studien analyserar sambandet mellan organisatoriska faktorer och 

tillhandahållande av resurser inom barnavården. Det vill säga kommunala skillnader i 

tillhandahållandet av barnavårdsinsatser. De insatser som Wiklund fokuserat på i denna studie 

är placeringar och kontaktperson/kontaktfamilj, för yngre barn respektive ungdomar 

(Wiklund, 2006).  

 

Wiklund (2006) kommer fram till att det finns vissa kommunala skillnader i förmedling av 

barnavårdsinsatser. Bland annat att hög personaltäthet är förenat med hög andel förmedlande 

insatser i form av kontaktperson/kontaktfamilj för yngre barn. Vidare kommer Wiklund fram 

till att kommunens strukturella förhållanden har stor inverkan på omfattningen av 

ungdomsplaceringar. Wiklund (2006) menar att detta kan bero på att ungdomsproblem, i 

jämförelse med problem för yngre barn, har en starkare koppling till vad vi i vardagligt tal 

benämner som problematiska områdesmiljöer. Det vill säga att ungdomsproblem vanligen har 

en mer uppenbar och konkret karaktär medan problem för yngre barn inte är lika konkreta. 

Insatser för yngre barn tillåter därför mer övervägande då problemen inte är lika tydliga och 

konkreta (Wiklund, 2006).  
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2.3 Specialisering och utveckling av nyckelegenskaper i barnavården 
 

De två brittiska forskarna Margaret Bruce och Helen Whincup (2010) har skrivit om 

specialisering av barnavårdsärende. De menar att under de senast 20 åren har forskningen 

ifrågasatt hur välutrustade nyexaminerade socialarbetare är i relation till barnavårds- och 

skyddsärenden. Vidare har nya undersökningar visat att en del socialarbetare känner att de 

inte kan ta det ansvar som de har gentemot de barn och unga som de möter i arbetet. I 

England har en debatt om fördelarna med specialisering kontra generalisering förts (Bruce & 

Whincup, 2010). När de i Skottland stod inför en specialisering pekades de viktigaste 

kompetenserna inom barnavårds- och skyddsärenden ut för de yrkesverksamma. Dessa var 

effektiv kommunikation, kunskap och förståelse, professionellt förtroende samt etik och 

moral. Kompetenserna pekades ut för att försäkra sig om att socialarbetarna skulle kunna 

påvisa att de hade tillägnat sig dessa viktiga kunskaper och färdigheter för att klara av 

specialiseringen (Bruce & Whincup, 2010). Det är i denna kontext Margaret Bruce och Helen 

Whincups (2010) artikel tar vid och beskriver socialarbetarna i Skottlands utveckling mot en 

specialiserad verksamhet. 

 

2.4 Beslutsfattande i barnavården 
 

Vivienne Barnes och Ash Chand (2000) skriver i sin artikel Initial assessments in child 

protection: The reality of practice om svårigheterna kring processen då de första 

bedömningarna i ett barnavårdsärende skall göras. De använder sig av en fallstudie för att 

analysera hur socialarbetarnas värdeomdöme kan hjälpa eller hindra dem i processen att göra 

inledande beslut och bedömningar i barnavårdsärenden. Barnes och Chand (2000) lyfter fram 

vikten av att förstå effekterna för beslutsfattandet i de första bedömningarna som görs. 

Vidare menar Barnes och Chand (2000) att bedömningar är av avgörande betydelse i 

barnavården eftersom de beslut som fattas i detta tidiga skede kan få långa och tragiska 

följder för enskilda barn. Barnes och Chand (2000) kommer fram till att genom bristande 

vägledning och resurser kan socialarbetare göra otillräckliga första bedömningar, svara allt för 

mekaniskt på anmälningar eller bli beroende av konkreta fysiska bevis. Socialarbetarna 

behöver därför ytterligare vägledning gällande initiala bedömningar i barnavårdsärenden som 

tar hänsyn till dess problematiska karaktär för att kunna prioritera om en anmälning utgör en 

orosbild för barnet eller inte. 
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För att möjliggöra detta menar Barnes och Chand (2000) att det behövs förbättrade resurser 

för socialarbetare och chefer så att det finns mer tid för reflektion, samråd och planering kring 

detta arbete och det kan endast uppnås med tillräckliga personalresurser. Vidare menar Barnes 

och Chand (2000) att checklistor och rutiner inte är tillräckliga om socialarbetaren inte har 

yrkeskunskaper nog för att kunna använda dem. Det finns omfattande bevis för att de första 

bedömningarna som görs är starkt beroende av socialarbetarens värdeomdöme och därför 

behöver socialarbetaren utveckla sina yrkeskunskaper kring kritisk reflektion av sina egna 

värderingar. Detta skulle vara ett värdefullt tillägg i socialt arbete och för socialarbetarnas 

kunskap och metoder i arbetet med bedömningar av barnavårdsärenden (Barnes & Chand, 

2000). 

2.5 Arbetsvillkor i den sociala barnavården 
 

Det finns många olika saker som kan påverka socialarbetarna som utreder barn och ungas 

situation. Något som är säkert är att det ställs mycket höga krav på socialarbetarna och vi har 

därför även valt att presentera Pia Thams avhandling, Arbetsvillkor i den sociala barnavården 

(2008). Vi tycker att denna avhandling är viktig att ta med då den belyser faktorer som kan 

påverka socialarbetarna i arbetet med utredningar av barn och ungas situation, även om vi inte 

har riktat våra forskningsfrågor till just arbetsvillkor som Tham (2008) skriver om, tycker vi 

denna avhandling passar bra med tanke på vårt syfte med studien. Tham (2008) har undersökt 

vilka förutsättningar socialarbetare som arbetar med utredningar av barn och ungas situation 

har i sitt arbete. Tham menar att detta område är nästintill outforskat i Sverige sedan tidigare 

och vill med denna studie uppmärksamma arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder 

barn och ungas situation (Tham, 2008). Tham har i sin avhandling gjort fyra olika studier, vi 

har valt att fokusera på hennes första studie Ny i yrket- men redan gammal i gården? Studien 

handlar om hur arbetsvillkoren för socialsekreterare med kortare yrkeserfarenhet framstår i 

relation till de som har längre yrkeserfarenhet i den sociala barnavården (Tham, 2008). 

I studien framgår det att arbetsvillkoren för socialsekreterare som är nya i yrket skiljer sig i 

många avseenden från sina kollegor som har längre yrkeserfarenhet. Nyutbildade 

socialsekreterare arbetar i högre utsträckning i områden där medelinkomsten är låg och där 

många människor är arbetslösa, utrikes födda, och där antalet påbörjade omhändertaganden 

av barn och ungdomar är många. Vidare tenderar även denna oerfarna grupp av 

socialsekreterare att hamna på arbetsplatser med ett högt antal andra nyutbildade 
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socialsekreterare. En osäkerhet i yrkesrollen framträder hos de nya, de beskrev ofta att 

arbetsuppgifterna var för svåra och uttryckte även att de var osäkra på sin förmåga att fatta 

beslut i arbetet och om de hade tillräckligt med kunskaper för att utföra arbetet på ett 

professionellt sätt (Tham, 2008). Vidare visar studien att drygt hälften av de nyutexaminerade 

svarade att de ganska ofta hade tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet på ett 

professionellt sätt medan ett fåtal svarade mycket ofta eller alltid. Man kan då ställa sig frågan 

vad detta betyder för kvaliteten i det arbete man utför och det finns också flera anledningar att 

ifrågasätta hur lämpligt det är att oerfarna socialsekreterare arbetar med denna typ av 

arbetsuppgifter. På så sätt vill Tham (2008) även aktualisera frågan om hur introduktionen för 

nyutexaminerade socionomer till arbetet bör ske.  

2.6 Socialarbetares drivfaktorer inom barnavård 
 

Att arbeta med barnavårdsärenden kan vara stressande, givande samt professionellt utmanade 

på samma gång menar Tarja Pösö och Sinikka Forsman (2013). De undersöker de positiva 

faktorer som gör att socialarbetare fortsätter arbeta med barnavårdsärenden. De positiva 

inslagen varierar beroende på hur mycket yrkeserfarenhet social arbetaren har. En 

socialarbetare som arbetat med barnavård och har flera års erfarenhet ser ofta möjligheter att 

göra en förändring i barns liv genom sitt arbete (Pösö & Forsman, 2013). Vidare menar Pösö 

och Forsman (2013) att engagemang för barnavård är en av de viktigaste drivfaktorerna för 

yrket. 

2.7 Användbar kunskap i praktiskt socialt arbete 
 

Cha, Kuo & Marsh (2006) skriver i sin artikel Useful knowledge for Social Work Practice att 

socialarbetare länge haft ett intresse för relationen mellan kunskap och praktik. Att förstå 

vilken kunskap som används för att utföra vissa arbetsuppgifter hjälper oss att definiera 

egenskaperna i olika yrken. För att bättre förstå kunskapsutnyttjandet inom socialt arbete har 

dessa forskare ombett en grupp socialarbetare att reflektera över vilken nytta olika typer av 

information och kunskap har samt varifrån kunskapen kommer. 

Cha, Kuo & Marsh (2006) skriver att kunskapsutnyttjandet ligger i en skärningspunkt mellan 

det sociala praktiska arbetet och forskningen. Det finns ett växande intresse för 

evidensbaserad praktik och socialarbetare fokuserar mer på kunskaper och processer i det 

praktiska arbetet som kan kopplas till teori och empirisk forskning. Cha, Kuo & Marsh (2006) 
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vill med sin studie undersöka vilka typer av kunskap socialarbetare anser sig ha nytta av i det 

praktiska arbetet.  För att undersöka detta gjorde de en enkätstudie med tre olika huvudfrågor, 

frågorna lämnades öppna så att socialarbetarna själva kunde berätta. Bland annat utformades 

frågor för att få fram information om det fanns någon eller några vetenskapliga artiklar som 

socialarbetarna ansåg varit användbara i det praktiska sociala arbetet. Vidare ställde de frågor 

om vilken informationskälla socialarbetarna ansåg var mest användbar i det praktiska arbetet 

och till sist frågade de i vilken grad socialarbetarna ansåg att diskussion med andra 

socialarbetare, metoder, böcker och empiriska forskningsartiklar var till nytta för dem för att 

tillägna sig kunskap.  

Resultaten gav användbar information om vilken kunskapskälla socialarbetarna drog störst 

nytta utav. Övergripande tyckte socialarbetarna att alla typer av kunskapskällor var 

användbara. Socialarbetarna är väldigt intresserade av att få kunskap som hjälper dem att 

förstå sociala problem, de är också intresserade av information om yrket i sig och yrkesetik. 

Minst intresserade är de av artiklar som handlar om forskningsmetodik och epistemologi. 

Även om de anser att alla kunskapskällor är användbara är kunskaper som hjälper dem i det 

praktiska arbetet det som de värderar högst. Socialarbetarna föredrar att utbyta information 

och få kunskap genom diskussioner med andra socialarbetare. De drar även nytta av böcker 

som är skrivna av praktiker inom socialt arbete, alltså sådant som socialarbetarna kan koppla 

direkt till sitt arbete.  

Sammanfattningsvis kommer Cha, Kuo & Marsh (2006) alltså fram till att socialarbetarna är 

mest intresserade av kunskap som hjälper dem i det praktiska arbetet och kunskap som 

kommer från praktiken, även om de pekar på att teoretiska kunskaper är användbara har de 

hellre kunskaper som hjälper dem att lösa problem som de möter i det vardagliga praktiska 

arbetet. 
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 
Vi har använt oss av ett kunskapsperspektiv eftersom våra forskningsfrågor handlar om just 

kunskap. Kunskap benämns på många olika sätt. För att kunna analysera och tolka vårt 

insamlade material kommer vi i det här kapitlet att redogöra för vilka teoretiska perspektiv 

och begrepp vi använt oss av för att tolka och analysera vårt material som insamlats under 

uppsatsens gång. 

3.1 Epistemologi 
 

Epistemologi eller kunskapsteori, handlar om relationen mellan det kunskapssökande 

subjektet, exempelvis forskaren, och den verklighet denne söker kunskap om. Inom 

kunskapsteorin framhävs det snarare att det är relationen mellan subjektet och föreställningen 

om objektet som är det centrala, inte relationen mellan subjekt och objekt (Danermark, 2013). 

3.2 Praktisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap 
 

Den praktiska kunskapen innebär att man kan göra något, man vet hur detta ska göras. Därför 

kallas även den praktiska kunskapen för färdighetskunskap då den kommer till uttryck i en 

färdighet. Den här formen av kunskap kräver att vi är förtrogna med aktiviteten i fråga och att 

vi har en nära kännedom om den, vilket betyder att denna kunskap även hamnar under termen 

förtrogenhetskunskap (Kalman, 2013). Den som först intresserade sig för att teoretisera 

praktisk kunskap är Aristoteles. Han skiljer mellan kunskapen i skapande aktivitet, poiesis, 

och en kunskap som vägleder praxis i mänskligt mellanhavande. Båda dessa former 

förknippas med att de kräver övning och erfarenhet, övning ger färdighet (Kalman, 2013).   

Poiesis är den skapande kunskapen, kunskapsprodukten av poiesis är kunnighet. Kunnighet 

kommer till uttryck i den färdighet, kompetens och skicklighet man tillägnat sig, och visar sig 

i de produkter som skapats. Skickligheten i sådan skapande kunskap bedöms ur produktens 

kvalitet. Vi bedömer exempelvis inte en snickares skicklighet genom att enbart se på hur 

arbetet utförs, utan framför allt genom den färdiga produktens kvalitet (Kalman, 2013). 

Praxis är i Aristoteles mening den kunskap och kompetens som vi utvecklar och låter oss 

vägledas av i mänskligt mellanhavande, generellt sett skulle man kunna benämna praxis som 

handlande. Det finns ingen kunskapsprodukt i denna samhandlingskunskap som kan skiljas 

från den som besitter kunskapen, resultatet för denna kunskap är praktisk visdom, en sorts 
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praktiskt förstånd. Den tar sig uttryck i en skicklighet och kompetens att handla klokt i 

situationer som rör människor. Som tidigare nämnts kan den utvecklade visdomen inte skiljas 

från den som besitter den. När denna typ av kunskap förbättras förhåller vi oss till ett ideal 

som står för vad som är rätt eller lagom i den aktuella situationen. Vi förändrar och förbättrar 

hela tiden vårt handlande beroende på gjorda erfarenheter och blir därför aldrig fullärda inom 

denna kunskap. Det handlar alltså om en handlingsberedskap som kräver omdöme att avläsa 

det specifika i alla givna situationer (Kalman, 2013). 
 

Erfarenhetsbaserad kunskap kan ses som en form av eller en gren inom den praktiska 

kunskapstraditionen. För kunskapsteorin är den klassiska frågan: “Hur kan vi nå säker 

kunskap?” Sätter vi fokus på just kunskap i handling blir frågan lika mycket en fråga för 

handlingsfilosofin, om än i annan formulering: “Hur kan vi handla med visshet?” Visshet, 

eller någorlunda visshet, är den grund som den handlande människan handlar från, med stöd i 

det hon tidigare har lärt sig av egen erfarenhet och lär sig av andra, har tillägnat sig och 

förstått. Absolut säker kunskap, om den ens är möjlig att nå, är inte så avgörande för 

handlande människor. För att handla klokt behöver vi en del vetande, men också praktisk 

kunskap och förmåga samt gott omdöme (Kalman, 2013).  

 

I handlingsfilosofi studeras de villkor som gäller vårt handlande och här: de villkor som gäller 

kunnigt handlande. I komplexa sammanhang krävs det för kunnig handling att man kan känna 

igen, urskilja och särskilja det som är relevant. Vidare krävs det att man har en förmåga och 

kunnighet att förändra en situation även om det givna målet är långt utom sikte. För den 

handlande människan är sådan förmåga till handling kopplad till tillit - till så väl den egna 

förmågan och kunskapen som till andra människor och till de fakta som presenteras av 

tillexempel forskningssamhället. Den praktiska kunskapstraditionen bygger på tillit, visshet 

och att vi är bekanta med - har kännedom om- det område vi arbetar inom (Kalman, 2013).  

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är dominerad av praktik och är även möjlig att överföra 

till andra eftersom den kan beskrivas och diskuteras. Den erfarenhetsbaserade kunskapen 

delas med andra på arbetsplatser genom att man diskuterar hur man hanterar olika situationer 

och den bygger på både praktisk erfarenhet, forskning och teorier av olika slag (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Erfarenheterna är i hög grad individuella och överförs i 

huvudsak muntligt vilket gör denna kunskapsform väldigt personbunden. Kunskapen 
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förmedlas genom berättelser mellan socialarbetare och är ett vanligt sätt att förmedla till andra 

vad socialt arbete är, alltifrån hur man kan hantera olika situationer till hur bra eller dåliga 

olika typer av interventioner kan vara (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

3.3 Teoretisk kunskap 
 

Teoria är ett grekiskt begrepp som syftar till den aktivitet vi ägnar oss åt när vi i tanken 

undersöker något med hjälp av förnuft och intellekt, vi kan då använda oss av olika 

tankeredskap som tillexempel logik och abstraktion. Teoretisk kunskap kallas många gånger 

för påståendekunskap. Detta eftersom teoretisk kunskap ofta uttrycks som att man vet att 

något i princip är fallet. Man “vet att” uttrycks flitigt i form av ett påstående och därav namnet 

påståendekunskap. Den kunskapsprodukt som teoretiserande leder till är vetande, eller 

episteme som det benämns som i grekisk filosofi. Då har man kunskap om något. Episteme 

representerar det som anses vara säker kunskap, i motsats till det vi bara antar, tror eller har 

åsikter om. Platon menade att denna säkra kunskap om sakernas verkliga natur fanns i 

idévärlden, och att vi (när vi besitter vetande) skådar in i denna i idévärld. Sådan kunskap stod 

enligt denna förställning i motsatsställning till den slags kunskap som vi tillägnar oss genom 

sinneserfarenhet. Idag förknippas vetande med den sorts kunskap som uttrycks i vetenskapliga 

termer och sammanhang, som många gånger baseras på empiriska observationer som alltså 

direkt eller indirekt är kopplade till sinneserfarenhet (Kalman, 2013). 

3.4 Tyst kunskap 
 

Michael Polanyi är den tänkare som främst förknippas med begreppet tyst kunskap, han var 

den som förde fram tanken att det finns en tyst dimension i allt kunnande och vetande. Denna 

dimension är bunden till just den stund eller situation där kunnandet eller vetandet används 

(Kalman, 2013). Tyst kunskap innefattar två led, det första ledet är det vi uppmärksammar 

från, d.v.s. den tysta dimensionen och det andra ledet är det vi riktar vår uppmärksamhet mot. 

Mellan dessa två led finns en funktionell relation. Tillexempel när du läser denna text, så gör 

du det genom att uppmärksamma från enskilda bokstäver till de ord de bildar, eller från 

enskilda ord till den mening som texten meddelar. Detta är ett exempel på när vi 

uppmärksammar från enskilda delar till den helhet de skapar. Det finns tillfällen då vi gör 

tvärtom det vill säga när vi uppmärksammar från helhet till delar. Det vi för tillfället ägnar vår 

fokuserade uppmärksamhet åt är det som styr vad vi uppmärksammar (Kalman, 2013).   



 

16 
 

Understödjande medvetenhet är i Polanyis mening det som utgör det tysta kunnandet. Vi 

utvecklar förmågor och tillägnar oss tankeredskap så som språk, matematik och teorier. Dessa 

redskap kan hjälpa oss att göra något i tanken och att kommunicera med varandra. Språket är 

en del av vårt sätt att förstå och tolka värden och det som sker. När vi tillägnat oss 

tankeredskap blir de en del av oss själva, de fungerar understödjande och “tyst” i den situation 

där de aktualiseras (Kalman, 2013).  Det vi lärt oss är integrerat i oss, men just dessa redskap 

är en ständigt närvarande del av oss och bidrar till att vi inte ser dem som de redskap de är. Vi 

tänker inte på språket när vi talar med varandra eller på pennan när vi skriver. Vi gör det 

genom dessa redskap. Men vi kan stanna upp och tänka över dessa redskap, som språkets 

dialekter, dess grammatik eller hur bra pennan fungerar men då bromsas den första 

aktiviteten upp helt eller delvis. Vi kan alltså uppmärksamma det som fungerar 

understödjande, eftersom vi inte kan ha allt i fokus samtidigt (Kalman, 2013).  

Begreppet tyst kunskap förväxlas ibland med det som kallas det outsägliga, det vi inte kan tala 

om eller det som inte kan sägas med ord.  Det outsägliga bör inte förväxlas eller enkelt 

jämställas med icke-artikulerad kunskap. Icke-artikulerad kunskap är kunskap som ännu inte 

formulerats i ord, och kanske inte heller fullt ut kan formuleras i ord. Ett exempel där 

kunskapen delvis artikuleras är vissa praktiska förmågor så som att spela instrument. Dessa 

förmågor kan vi endast tillägna oss genom att öva och pröva. Men om vi får tips och råd om 

hur något bör göras, varför det bör göras just så och om vad vi bör fokusera på, utvecklas vi 

fortare och behärskar förmågan snabbare (Kalman, 2013). 

3.5 Evidensbaserad kunskap 
 

Evidensbaserad kunskap eller evidensbaserad praktik väger samman tre olika kunskapskällor: 

forskning, praktiker och klienten. I diskussionen om evidensbaserad praktik framträder tre 

olika sätt att se på socialtjänstens arbete: Det första är att man använder sig av de metoder 

som visat sig vara mest effektiva i randomiserade kontrollerade studier. Det andra är man 

använder sig av den kunskap som kommer fram i den täta personliga kontakten mellan 

socialarbetare och klient. Det tredje att man väljer insatser eller metoder utifrån en 

sammanvägning av kunskap som finns i forskningen, i socialarbetarens egna och praktikens 

erfarenheter, och den kunskap socialarbetaren får av den klient han eller hon har framför sig 

(Oscarsson, 2009).  
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Det finns en del förutsättningar som krävs för att en evidensbaserad praktik ska kunna 

tillämpas. Det är: relevant forskning, tid för reflektion, ett visst utbud av insatser, tid för 

uppföljning, dokumentation samt utbildning. Då en av kunskapskällorna är forskning om 

olika insatsers effekter, förutsätter en evidensbaserade praktik att det bedrivs relevant 

forskning för både klienter och socialarbetare. Oscarsson (2009) menar att den viktigaste 

faktorn, förutom klienten, är den reflekterade praktikern. Det vill säga att det i det dagliga 

arbetet måste finnas tid för reflektion, det måste finnas utrymme för socialarbetaren att 

reflektera kring hur just detta ärende förhåller sig till tillgänglig forskning och tidigare 

professionella erfarenheter från liknande ärenden. Att väga samman och integrera de tre 

kunskapskällorna är bara meningsfullt om det finns ett visst utbud av insatser, en viss insats 

bredd. För att veta om de genomförda insatserna leder till att klientens livssituation förbättrats 

är tid för uppföljning ett måste. All dokumentation i verksamheten måste vara systematisk, 

möjlig att sprida till andra och möjlig att jämföra med andra verksamheter. På detta sätt kan 

praktiken systematiskt följa utvecklingen, dra slutsatser av sina ärenden och sprida denna 

kunskap till andra praktiker. Det som måste dokumenteras är klientens situation före valet av 

insatser, valet och genomförandet av insatser samt uppföljning och utvärdering av resultatet. 

Vidare måste praktikern ha en högskoleutbildning som innefattar grundläggande kunskaper 

om evidensbaserad praktik samt möjligheter till vidare utbildning inom ramen för sin 

yrkesutövning (Oscarsson, 2009).  

3.6 Att utveckla kunskap  
 
För att utföra socialt arbete behöver man kunskap i alla dess former. Kunskap är dock inget 

som bara finns där ute, den produceras, används och återskapas på nytt genom mänskliga 

aktiviteter och varje sammanhang har sin egna speciella kunskap (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Kunskap är alltså något som aldrig tar slut eller blir färdigt. Processen med 

skapandet av kunskapen fortsätter även när man tror att man har fått vetskapen, därför kan 

man inte heller bara hämta kunskap utan man måste även ta till sig den. Det kan ta flera år att 

skaffa sig viss kunskap och under processen måste man ständigt öva och samtidigt skaffa sig 

erfarenheter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

Inom kunskapsutveckling är begreppen Mode 1 och Mode 2 centrala, dessa begrepp 

förknippas framför allt med Helga Nowotny, Peter Scott & Michael Gibbons.  Mode 1 och 

Mode 2 kan enkelt ses som två grenar av hur kunskap utvecklas. Mode 1 är det äldsta 

synsättet på hur kunskap utvecklas och kopplas till universiteten, man menade att det enda 
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stället där kunskap kunde utvecklas var inom ramarna för universiteten. Dock har det senare 

synsättet, Mode 2 vuxit fram ur Mode 1. Mode 2 innebär att kunskap också kan utvecklas på 

andra ställen än i den akademiska världen exempelvis i organisationer ute i samhället 

(Nowotny, Scott & Gibbons, 2001).   

 

4. Metod 
 
4.1 Hermeneutik  
 

Vi har utgått från den vetenskapsteoretiska traditionen hermeneutik för att kunna tolka och 

förstå vår inhämtade empiri. Gilje och Grimen, (1992) menar att vi ofta talar om att olika 

fenomen är meningsfulla, det vill säga att de uttrycker en mening eller att de har betydelse. Vi 

talar om att texter, språkliga uttryck och mänskliga handlingar har en mening. Samma sak 

säger vi om konstverk, exempelvis tavlor och filmer, trosuppfattningar och arkitektur. 

Begreppet mening används både när vi talar om mänskliga aktiviteter och om resultaten av de 

mänskliga aktiviteterna. Det som karaktäriserar dessa meningsfulla fenomen som vi ofta talar 

om är att de måste tolkas för att man ska kunna förstå dem (Gilje & Grimen, 1992).  

Alla sociala aktörer, det vill säga alla människor som vistas i miljöer med andra människor, 

tolkar meningsfulla fenomen hela tiden. Detta är något vi måste göra för att kunna interagera 

med andra människor och vanligtvis är detta inget problem eftersom vi ofta har många 

gemensamma kulturella och sociala förutsättningar (Gilje & Grimen, 1992). Men ofta kan 

meningen med ett fenomen vara oklar för oss, vilket kräver att vi anstränger oss extra och 

använder oss av metodologiska förklaringar för att komma fram till vad meningen är (Gilje & 

Grimen, 1992).  
 

Det finns en lång historia när det gäller att försöka klargöra vad förståelse och tolkning är, hur 

det är möjligt att förstå något och vilka problem som kan uppstå när man tolkar meningsfulla 

fenomen, alla sådana försök går under namnet hermeneutik. Själva ordet hermeneutik 

härstammar från grekiskan och betyder ”tolka” eller ”uttolka”. Hermeneutiken har i modern 

tid växt från en lära om att tolka texter till en allmän teori om tolkning och förståelse 

(Thomassen, 2007). Vi människor har ofta en förförståelse kring de flesta situationer vi 

hamnar i och med hjälp av de erfarenheter och kunskaper som vi skaffat oss under livets gång 

kan vi tolka och förstå meningen med situationen. Vår erfarenhet och kunskap kan komma att 
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utmanas och ändras när vi hamnar i nya och oväntade situationer (Thomassen, 2007). Vi vill 

förstå hur barnhandläggare förhåller sig till olika kunskapsformer och har därför använt oss av 

hermeneutiken som är en vetenskapsteori som används för att förstå ett fenomen. Eftersom en 

hermeneutiks inriktning innefattar både förförståelse och försök till att förstå något nytt anser 

vi att denna inriktning är den bästa för vår studie.  

 

4.2 Förförståelse 
 

En hermeneutisk grundtanke är att vi alltid förstår något med bakgrund av vissa 

förutsättningar, sådana förutsättningar kallas för förförståelse (Gilje & Grimen, 1992). 

Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att man överhuvudtaget ska kunna förstå något. 

Skälet till det är att när vi ska tolka en text eller ett annat meningsfullt fenomen måste vi börja 

med vissa idéer om vad vi ska leta efter. Detta måste vi göra för att undersökningen ska få en 

riktning, utan denna riktning skulle vi inte veta vad vi skulle rikta vårt fokus mot och det 

skulle då vara omöjligt att förstå något (Gilje & Grimen, 1992).  
 

Vi anser oss ha en förförståelse kring LVU-placeringar då vi båda har en bakgrund inom 

HVB-verksamhet och på SiS-institution. Där har vi mött många barn och ungdomar som har 

placerats enligt LVU. Vår förförståelse ligger i att vi tycker att barnhandläggare går tillväga 

på väldigt många olika sätt. När vi varit ute och jobbat på behandlingshem har vi 

uppmärksammat att exempelvis genomförandeplaner och/eller behandlingsplaner ser väldigt 

olika ut. En del planer är väldigt omfattande och det är därför svårt att utläsa målet/syftet med 

placeringen, vissa kan vara väldigt korta och innehållsfattiga medan andra kan vara väldigt 

specifika och med tydliga målsättningar för placeringen. Vi har även stött på många 

barnhandläggare på våra arbetsplatser exempelvis i samband med behandlingskonferenser 

eller på möten där barnhandläggare som representerar kommunen lägger fram vad 

barnet/ungdomen skall uppnå under sin placering. Det är i dessa sammanhang vi tycker oss ha 

uppmärksammat att placeringar görs på väldigt olika grunder. Med detta menar vi att i vissa 

fall kan vi ställa oss frågande till varför barnet/ungdomen är placerat och i andra fall står 

frågande till varför hjälp inte satts in tidigare. Som vi nämnde i inledningen har detta väckt 

vårt intresse för vad som föregår besluten och vilka kunskaper barnhandläggarna anser sig 

behöva för att kunna fatta rätt beslut. Vi tänker att detta kan bero på många andra faktorer än 

bara kunskap. Det kan kanske handla om personalresurser, ekonomiska resurser, 

organisatoriska eller politiska faktorer. Denna förförståelse har gjort att vi vill förstå vad 
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kunskap har för betydelse för barnhandläggare därav vårt val av en hermeneutisk 

utgångspunkt i vår metod.  
 

Vår förförståelse finns med som en bakgrund för det vi har undersökt. Från början använde vi 

vår förförståelse för att veta vad vi skulle lägga vårt fokus på. Precis som Gilje & Grimen 

(1992) menar måste vi använda oss av förförståelsen för att undersökningen ska få en riktning 

och för att det ska vara möjligt att förstå det vi undersökt. Vi är medvetna om vår förförståelse 

och har distanserats oss från den under hela vår forskningsprocess. På så sätt har vi varit 

öppna för att se vårt forskningsproblem från andra synvinklar och inte låtit oss påverkas av 

vår förförståelse.  

 
4.3 Kvalitativ metod  
 

Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ forskningsmetod för insamling av empirin. En 

kvalitativ metod är motsatsen till en kvantitativ metod. Det är svårt att definiera vad 

kvalitativa metoder är. Kanske är det lättare när man i stället pratar om kvalitativa data eller 

kvalitativa empiri. Enkelt skulle man kunna förklara det att kvalitativa data baseras på 

intervjuer och observationer och kvantitativ data ofta grundar sig på statistik och siffror 

(Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa data kan handla om exempelvis en händelse, ett 

yttrande, en bild, smak eller beröring. Dessa data kan i sin tur användas för att vidare studera 

till exempel känslor, upplevelser, tankar, intentioner och hur makt och beslutsfattande 

påverkar oss. Kvalitativa data mäts inte, det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar, 

och i vilka situationer de förekommer. Hur mycket, hur länge och hur ofta de finns är av 

mindre betydelse när man ägnar sig åt kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011).  

4.4 Datainsamlingsmetod  
 
Våra frågeställningar fokuserar på informanternas egna tankar och synsätt och därför valde vi 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empirin. Vi hade 

även ett relativt tydligt fokus från början genom vår förförståelse, men ville få så utförliga och 

breda svar som möjligt för att förstå vårt forskningsproblem från många olika synvinklar.  

Bryman (2008) menar att semistrukturerade intervjuer ofta förekommer i kvalitativ metod. 

Vid semistrukturerade intervjuer följer alltid forskaren eller intervjuaren någon form av 

manus, en så kallad intervjuguide. Tonvikten i denna form av intervjuer ligger på hur 

informanten uppfattar och tolkar frågor och skeenden, det är viktigt att låta informanten röra 
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sig i olika riktningar då det ger kunskap om det som informanten tycker är relevant och 

viktigt. Intervjuaren eller forskaren kan ställa nya frågor som en uppföljning av vad 

informanterna svarat, även ordningsföljden av frågorna i intervjuguiden kan varieras. Det som 

eftersträvas är fylliga och detaljrika svar (Bryman, 2008).  

 
4.5 Urval 
 

Vi har valt att utföra vår studie i södra Sverige. Valet av denna geografiska plats föll sig 

naturligt eftersom vi båda bor, studerar och arbetar där. Genom våra arbeten har vi båda 

kontakter och känner till området vilket också underlättade valet för oss. Från början var även 

vår tanke att på så sätt kunna använda oss utav ett snöbollsurval där man tar hjälp av 

kontakter som man har. Dock visade det sig att vi inte fick några informanter på detta sätt då 

ingen av dem som vi kände eller fick tips av från våra kontakter kunde ställa upp i en intervju. 

Vi fick då ändra tillvägagångssätt och valde då i stället ett målinriktat urval. Bryman (2008) 

menar att en målinriktad urvalsmetod är en vanligt förekommande teknik i kvalitativ 

forskning som bygger på att försöka skapa överensstämmelse mellan studiens syfte och 

urvalet. Som Bryman (2008) beskriver har vi gjort vårt urval utifrån en önskan om att 

barnhandläggare besitter den information vi eftersöker och behöver för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor.   

För att få en variation och bredd i våra svar ville vi intervjua i så många olika kommuner som 

möjligt, då vi ser det som positivt om barnhandläggarna inte arbetar på samma kontor då det 

kan finnas en viss typ av arbetskultur eller ett liknande sätt att arbeta på. Detta har varit svårt 

att uppnå på grund av barnhandläggarnas brist på tid och möjlighet att ställa upp samt att 

intervjuerna genomfördes under en månad med många helgdagar, och vi har därför endast 

utfört intervjuerna i tre olika kommuner. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med sju 

stycken barnhandläggare. Från början hade vi åtta informanter men en av dem avböjde nära in 

på intervjutillfället på grund av hög arbetsbelastning inför julhelgen. Vi försökte intensivt på 

flera håll att hitta en ny åttonde informant men på grund av hög arbetsbelastning på många 

socialkontor hittade vi inte en åttonde informant. Mängden åtta intervjuer kändes rimligt då vi 

hade en begränsad tidsram på cirka nio veckor.   
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4.6 Genomförande och bearbetning 
 

Vi mailade ut ett informationsbrev innehållandes en presentation av oss och vår studie (Bilaga 

1) till olika socialkontor. I några fall mailade vi samordnare eller enhetschef som sedan lyfte 

frågan om det fanns något intresse att delta i studien i sina arbetsgrupper och i andra fall 

mailade vi direkt till enskilda barnhandläggare. Det var åtta barnhandläggare som ville delta i 

vår studie, dessa kontaktade vi vidare via mailkontakt och telefon för att bestämma datum och 

tid för att genomföra de kvalitativa intervjuerna.  Intervjuerna skedde i samtalsrum på 

handläggarnas respektive socialkontor. Under intervjuerna har vi använt oss av en 

intervjuguide med specifika teman som vi ville att informanten skulle prata om (Bilaga 2). 

Detta gjorde vi dels som en försiktighetsåtgärd för att inte ställa frågor som kan skada 

informanterna och dels som stöd för oss själva. Alla intervjuer spelades in då vi fick 

samtyckte av samtliga informanter till inspelning av intervjun. Detta möjliggjorde att vi 

kunnat lyssna på varje intervju flera gånger och på så sätt transkribera materialet till 

ordagrann text. Efterarbetet har för vår del sedan handlat om att bearbeta och analysera det 

barnhandläggarna berättat för oss. Vi har tittat och läst noga för att hitta likheter och olikheter 

mellan informanternas svar, det vi letade efter var relevant information för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Vi har presenterat och analyserat materialet i en resultat- och analysdel. 

Vi har försökt förstå informanternas åsikter och funderingar för att sedan exemplifiera detta 

med citat. I citeringen av informanternas svar har vi inte nämnt vem som sade vad för att inte 

avslöja informanternas personliga identitet. Under vårt uppsatsskrivande har vi strävat efter 

att ha så jämn arbetsfördelning som möjligt. Dock har vi valt att dela upp ansvaret gällande 

avsnittet tidigare forskning och även transkriberingen av intervjuerna. Annars har vi hjälpts åt 

med resterande delar i uppsatsen.  

4.7 Analysmetod  
 

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod när vi har analyserat vår empiri. Tematisk 

analys är ett vanligt angreppsätt inom analys av kvalitativa data. Det går ut på att skapa 

centrala teman och subteman. Teman och subteman är resultat av noggrann läsning av de 

transkriberade intervjuerna (Bryman, 2008). Teman är abstrakta konstruktioner som länkar 

samman uttryck i text, bilder, ljud och föremål. Teman härleds både från empiri och från 

forskarens tidigare teoretiska förståelse för det fenomen som undersöks. Det går inte i förväg 

att föreställa sig alla teman som kommer att hittas innan empirin har analyserats.  Vid en 



 

23 
 

tematisk analys letar forskaren efter bland annat repetitioner, kategorier, metaforer och 

analogier, övergångar, likheter och skillnader. Det finns en mängd olika bearbetningstekniker 

och en av dessa är avgränsning och sortering, vilket innebär att materialet först läses igenom 

och teman eftersöks. Därefter markeras intressanta och viktiga citat som sedan sorteras in 

under de teman som har hittats under analysens gång (Ryan & Bernard, 2003). Det är denna 

bearbetningsteknik vi använt oss av. Vi började med att leta efter teman, totalt hittade vi sju 

intressanta teman. Vi hittade även många intressanta citat och delade in dessa under de olika 

teman. Vi valde att ta med alla de sju teman vi hittade för att alla kändes betydelsefulla för 

vårt resultat. Under arbetets gång har dock en del citat skalats bort då de varit överflödiga. 

4.8 Etiska överväganden  
 

Forskning är viktigt i dagens samhälle och det ställs stora förväntningar på den, på så sätt 

riktas även uppmärksamhet mot forskarna. Forskare har ett speciellt ansvar gentemot de 

personer som medverkar i forskningen. Som forskare har du även ansvar för de personer som 

indirekt påverkas av forskningsresultaten (Hermerén, 2011). Som forskare förväntas du att 

genomföra forskning av hög kvalitet och garantera att den är fri från yttre påverkan och egna 

privata angelägenheter. Några allmänna regler som ska följas är exempelvis att du ska tala 

sanning om din forskning, du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

studierna, du ska öppet redovisa metoder och resultat, du ska öppet redovisa kommersiella 

intressen och andra bindningar, du ska inte stjäla forskningsresultat från andra, du ska hålla 

god ordning i sin forskning bland annat genom dokumentation och arkivering, du ska sträva 

efter att genomföra forskningen utan att skada människor, djur eller miljö och du ska vara 

rättvis i sin bedömning av andras forskning (Hermerén, 2011). En grundläggande fråga i 

forskningsetisk bedömning gäller avvägningen risk och vinst. Denna börjar på minus eftersom 

undersökningen tar tid för de intervjupersoner som medverkar och för att du som forskare 

utsätter dem för en viss risk, även om denna ibland är minimal (Hermerén, 2011). När du 

beslutar dig för att påbörja ett forskningsprojekt ska du välja en metod som har minsta 

tänkbara skadliga konsekvenser för de personer som ska medverka i studien. Du ska även 

alltid väga det vetenskapliga värdet mot de eventuella konsekvenser som forskningen kan få 

(Hermerén, 2011). 

Vårt urval av informanter innehåller flera etiska övervägande. Vi informerade alla 

informanter om syftet med vår studie samt vilka metoder vi har använt. Vidare informerade vi 



 

24 
 

även om att allt deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta 

sin medverkan. Detta är även något som Bryman (2008) också tar upp som en viktig punkt att 

tänka på och informera om innan intervjuerna utförs. För att underlätta transkribering av 

intervjuer kan man söka samtycke hos informanterna för att få spela in intervjuerna (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2011). Detta är även något som vi har gjort. Vidare ser vi inga etiska 

hinder i att intervjua barnhandläggare eftersom detta handlar om att samla in information om 

deras egna upplevelser av kunskap. Vi har även varit tydliga med att det material som vi 

samlat in under intervjuerna inte är till för att bevisa något utan för att skapa en förståelse för 

hur kunskap i vårt framtida yrke kan användas. Ljudfilerna från intervjuerna och de dokument 

med transkriberingen av intervjuerna kommer även att förstöras när vi är klara med vår studie 

och ingen person eller organisation kommer att identifieras med namn eller ort. 

4.9 Trovärdighet och generaliserbarhet 
 

För att öka trovärdigheten i vår studie har vi försökt att så tydligt som möjligt redogöra för vår 

forskningsprocess. Svensson & Ahrne (2011) menar att en uppsats trovärdighet ökar om man 

tydligt kan beskriva hur man har gått till väga för att på så sätt skapa möjlighet till att 

uppsatsen går att kritiskt granska. För att ytterligare stärka vårt resultat har vi analyserat och 

tolkat vår empiri med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning (Svensson & 

Ahrne, 2011). Fördelarna med att göra en kvalitativ studie är att den tillåter flera 

beskrivningar av samma problem. Vi tänker att trovärdigheten ökar när vi kan styrka vad vi 

har kommit fram till i vårt resultat med vad teoretiska perspektiv och andra forskare också har 

kommit fram till. 

Generaliserbarhet handlar om att man skall kunna säga något om en större grupp människor 

eller om en annan miljö än där man har genomfört sin studie. För att kunna generalisera måste 

man kunna bedöma sannolikheten. Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie har vi inte gjort 

några sannolikhetskalkyler eftersom det är vanligare inom kvantitativ forskning (Svensson & 

Ahrne, 2011). Generaliserbarheten är dock inte oviktig inom kvalitativ forskning men den 

måste göras med mer försiktiga bedömningar av resultatens överförbarhet till andra områden 

eller miljöer (Svensson & Ahrne, 2011). 

Vi har genomfört våra intervjuer i tre av Sveriges tvåhundranittio kommuner och vi kan 

därför inte anta att vårt resultat skulle stämma överens med andra kommuner eller 

arbetsgrupper inom andra organisationer. Generaliserbarheten är därför liten i vår studie. 
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Däremot har vi som vi tidigare nämnt kopplat vårt resultat till tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv vilket stärker vårt resultat. 

 

5. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel kommer empirin att presenteras. Vi har intervjuat sju kvinnliga 

barnhandläggare från tre olika kommuner, de har varit yrkesverksamma från 1 år upp till 25 

år. Åldersmässigt skiljer det sig även väldigt mycket på våra informanter, den yngsta är 27 år 

och den äldsta 57 år. Vi presentar och tolkar materialet med stöd av begrepp, teorier och 

tidigare forskning. Allt material som samlades in under uppsatsens gång kretsar kring 

barnhandläggare, kunskap och LVU. De kunskapsbegrepp som ni kan läsa nedan i vårt 

resultat och analys är kunskap som barnhandläggarna säger sig använda sig av när de fattar 

beslut och på så sätt anser vi att det är relevant att nämna just dessa kunskapsbegrepp. 
 

5.1 Betydelsefull kunskap i handläggningen 
 

Som vi tidigare har nämnt finns det många olika kunskapsformer och i handläggningen av 

ärenden används en stor variation av dessa. Detta är även något som våra informanter anser. 

“Ja, jag tänker nog så här kring det, att under socionomutbildningen fick 

jag en grund i mycket olika saker och sen har ju det krävts en del 

kunskapsinhämtning på vägen för att kunna specialisera sig och 

samtidigt så är det också ett yrke där du måste använda mycket av dig 

själv och du måste våga göra det och att hitta en kombination med 

kunskapen, erfarenheten och med mig som person, det är ju det som är 

utmaningen! Tycker nog jag, men visst är det så att ja behöver mycket 

kunskap för att kunna ge människor det de behöver. “  

Vi tolkar det som att socionomutbildningen är en bra bas där man får lära sig grunden i det 

sociala arbetet. Det är en bred utbildning som ger en kunskapsbas, vilket innebär att man efter 

avslutad utbildning behöver skaffa sig mer kunskaper. Beroende på vad man ska jobba med 

kan man behöva specialisera sig inom det området. Under intervjuerna har det även kommit 

fram att detta är något som är upp till var och en. Det finns alltså inte något krav på att man 

behöver skaffa sig mer kunskap inom det område som man ska jobba inom, men det kan vara 
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en fördel för den enskilda handläggaren att specialisera sig. Detta skulle kunna betyda att 

kunskapen hos barnhandläggarna kan variera mycket beroende på om de valt att specialisera 

sig eller inte efter avslutad utbildning och på lång sikt skulle detta även kunna betyda att 

utfallen av bedömningarna blir olika då barnhandläggarnas kunskaper kan variera.  

Att fatta beslut kräver en viss kunskap och erfarenhet och man ställs inför utmaningar. Ibland 

händer det att barnhandläggare känner att de måste göra bedömningar och ta beslut som de 

egentligen inte har tillräcklig kunskap eller kompetens för. Även Tham (2008) har i sin studie 

kommit fram till att detta är förekommande bland socialarbetare, det vill säga att det finns en 

känsla av att man inte har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifterna på 

ett professionellt sätt. 
 

“Att man sitter och behöver ta beslut och göra bedömningar och göra 

saker som man faktiskt inte har vare sig erfarenhet eller kunskap och 

kompetens att göra men då får man ju falla tillbaka till det som man har 

med sig själv som enskild individ att man har de kunskaperna man får 

med sig från socialhögskolan också gör man så gott man kan...”  

  

“...den stora kunskapen är ju det klienten säger. Alltså det är ju det vi 

jobbar, allt utgår ifrån det. Oftast tänker man ju att om vad vi använder 

men hela utredningen baseras ju på vad klienten säger..”  

 

Under arbetes gång har det blivit tydligt för oss att barnhandläggare värderar och använder 

kunskaper på olika sätt vilket betyder att kunskapen tar sig i olika uttryck beroende på vilken 

barnhandläggare det är. För en barnhandläggare kan, som i det första citatet ovan, erfarenhet 

vara den viktigaste kunskapen medan för en annan barnhandläggare, som i det andra citatet, 

kan klientens berättelser vara den viktigaste kunskapen.  
 

5.2 Praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap 
 

Våra informanter poängterade att erfarenhet och erfarenhetsbaserad kunskap var väldigt 

viktig i deras arbete. Kalman (2013) menar att färdighetskunskap som praktisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap kräver både övning och erfarenhet och att övning ger färdighet, 

det vill säga kunskap. Anledningen till att man kan kalla dessa kunskapsformer för 

färdighetskunskap är att kunskapen innebär att man kan göra något, och man vet hur det ska 

göras vilket alltså resulterar i en färdighet (Kalman, 2013). 
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“Å sen i takt med att man jobbar blir det ju också erfarenhetsbaserad 

kunskap att ju längre man jobbar, ju fler ärenden man varit inne i så lär 

man sig varje gång man träffar en ny människa. Även om det kan vara 

lite liknade problematik så är varje ny familj unik, på sitt speciella sätt 

och man får alltid med sig något nytt ‘aha’.”  

 

“...också att man har tryggheten med en erfarenhet, med erfarenheten får du tryggheten i ditt jobb, att 

jag vet det här, jag kan det här alltså så.“ 
 

Allt eftersom vi har analyserat vår empiri har det framgått att praktisk och erfarenhetsbaserade 

kunskaper är kunskapsformer som skapas allt eftersom. Kalman (2013) menar att man genom 

dessa kunskapsformer övar, man utför sedan ett arbete flera gånger och i efterhand kan man 

bedöma skickligheten i det utförda arbetet genom att kolla på resultatet. Det är på så sätt man 

kan klargöra att erfarenhet och praktisk kunskap har en betydande roll i arbetet (Kalman, 

2013).  Våra informanter har påpekat att vid varje ny utredning eller nytt fall tar de med sig 

något nytt. För varje ärende de avslutar tar de med sig ny kunskap som sedan kan användas 

som erfarenhetsbaserad eller praktisk kunskap i andra ärenden. Inget ärende är exakt likadant 

som ett annat vilket gör att ju fler ärenden du har handlagt, ju mer erfarenhet samlar du på dig 

och den kunskapen kan de sedan använda i sitt vardagliga arbete. Detta innebär att man måste 

öva och skaffa sig erfarenhet precis som Kalman (2013) också menar, övning ger färdighet. 

Dessa kunskapsformer är skapande och vägledande och i slutändan innebär det att man kan 

göra något och man vet hur detta ska göras (Kalman, 2013).  

Vidare har vi även förstått att barnhandläggarna värderar sina kollegor högt, de tar gärna 

hjälp och drar nytta av deras erfarenheter och kunskap. Detta är även något som Cha, Kau & 

Marsh (2006) tar upp i sin forskning, när de undersökte vilken kunskap som socialarbetarna 

ansåg sig ha mest nytta av. Resultatet visade att socialarbetarna värderade den kunskap som 

hjälper dem i det praktiska arbetet och kunskap som kommer från praktiken högst. De 

föredrar att utbyta information och få kunskap i diskussion med andra socialarbetare (Cha, 

Kau & Marsh, 2006).  
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Utifrån empirin kan vi se att en sammanhållning och ett kollegialt stöd på arbetsplatsen är 

väldigt betydelsefullt för barnhandläggarna. Att ha ett utrymme där det finns möjlighet att 

diskutera, ventilera och ta del av varandras erfarenheter i sina ärenden kan vara en stor fördel 

och kan ses som en form av kunskapskälla.  
 

“...för vad jag tror man måste göra det är att man lyfter det till en 

diskussion där både nya och äldre medverkar så att man framförallt inte 

som enskild tjänsteman sitter på hela detta jättebeslut själv, där måste 

man få stöd och hjälp av erfarna kollegor. “ 

 

“Mycket handlar om att man tar lärdom av, från tidigare, av äldre 

kollegor upplever jag att jag när jag började jobba på barn, eller 

ungdom och familj i xxx så jobbade jag i team som där var många som 

hade jobbat ganska länge å då har man ju den förmånen att verkligen få 

lärdom av dem och komma in och, få mycket kunskap å det handlar ju 

om en erfarenhet som de sitter på.” 

 

Vi tolkar det som att barnhandläggarna använder praktisk visdom i dessa situationer. Praktisk 

visdom handlar om att med hjälp av skicklighet och kompetens veta hur man ska handla klokt 

i situationer som rör människor. Vi förändrar och förbättrar hela tiden vårt handlande genom 

erfarenheter och blir därför aldrig helt fullärda inom denna kunskap. Det handlar om att ha ett 

omdöme för at kunna avläsa det specifika i alla givna situationer (Kalman, 2013).  
 

5.3 Teoretisk och evidensbaserad kunskap 
 

De teoretiska och evidensbaserade kunskaperna värderas väldigt olika hos barnhandläggare. 

Men för de barnhandläggare som väljer att använda sig av den teoretiska och evidensbaserade 

kunskapen blir arbetet mer tydligt. De vet vad som ska göras, hur det ska göras och därmed 

blir resultaten mer förutsägbara. Oscarsson (2009) menar att när man arbetar evidensbaserat 

ska man använda sig av de metoder som forskning visat vara mest effektiva. Man väger 

samman den kunskap som finns i forskning med barnhandläggarens egna erfarenheter och den 

kunskap som barnhandläggaren får med sig i mötet med klienten (Oscarsson, 2009). I en 

evidensbaserad praktik ska barnhandläggare vända sig till forskning om olika insatsers 
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effekter. Barnhandläggarna kan på detta sätt veta vilka resultat de kan förvänta sig beroende 

på vilken insats de valt (Oscarsson, 2009).  

“Alltså jag har nog alltid tyckt att det är viktigt med evidens. Jag har nog 

snarare tyckt det var konstigt att man har insatser eller metoder som inte 

är evidensprövade. /.../ Så det är tacksamt att man idag sätter ner foten 

och är mycket tydligare från lagstiftarens håll att det ska vara så här. Vi 

ska veta vad vi gör, varför vi gör det och vi ska kunna förvänta oss ett 

resultat.” 

 

När man använder sig av de teoretiska och evidensbaserade kunskaperna blir arbetet mer 

konkret genom att det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Det ger mer exakta 

direktiv och därmed blir det egna handlingsutrymmet mer begränsat. Det blir en fördel för de 

enskilda barnhandläggarna då de inte behöver blanda in sina egna tolkningar, utan i stället 

luta sig tillbaka på det som är mer exakt. Kalman (2013) menar att teoretisk kunskap i många 

fall kallas för påståendekunskap eftersom man ofta uttrycker det som att man vet att något är 

fallet. Kunskapen är tydlig och ger mer exakta direktiv vilket gör att man kan veta att något är 

som man påstår och därmed också anse det som en säker kunskap (Kalman, 2013).  

 

“Vi går ju mer och mer mot evidensbaserad kunskap. Man märker det 

på utbildningen, man märker det på de som utbildade sig för tio, tjugo, 

trettio år sedan och de som utbildar sig nu att vi går mer och mer åt en 

akademisk utbildning där vi också tränas i det här med teorier. Tycker 

jag det är bra? Ja det tycker jag! För kritiken har ju varit mycket att, 

att vi har samma utbildning men gör olika bedömningar, och vad beror 

det på? Jo, vi faller tillbaka på våra egna erfarenheter och värderingar 

och så tappar vi den teoretiska kunskapen.” 

Barnhandläggarna som vi intervjuat är överens om att evidensbaserade och teoretiska 

kunskaper är bra att använda sig utav. Barnhandläggarna pratade mycket om att de har en 

önskan om att jobba mer evidensbaserat men att det också kräver mer tid.  

“...du ska ha tid att sitta ner och reflektera över.  Det tänker jag är en 

viktig, alltså just att göra likvärdiga beslut och att vara trygg i 

bedömningarna att ha utrymmet att reflektera över, efter möten, att 
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man kan ta upp i gruppen och i handledning att nu händer detta och 

vad beror det på? Att man kan tillsammans prata och faktiskt få 

utrymme och chans att inte bara så nu är det möte, journalföra, och så 

går vi vidare. Utan att man verkligen har tid att, att man sitter med 

flera stycken som kan säga; men varför tänker du så? Ifrågasätta en, 

för det behöver man bli ehm, för att göra, för att kunna vara trygg i 

sina bedömningar.” 

Även Oscarsson (2009) menar att det inom evidensbaserad praktik är viktigt att det finns tid 

för reflektion kring hur ärenden förhåller sig till tillgänglig forskning och tidigare ärenden. 

Barns och Chand (2000) menar också att det skulle vara ett värdefullt tillägg för bedömningar 

i barnavårdsarbete om barnhandläggare utvecklar sin kunskap kring kritiskt reflektion av sina 

egna värderingar.  

Vi har förstått att det i dagsläget är svårt för barnhandläggare att avsätta tid för reflektion. 

Våra informanter har beskrivit en stressig arbetssituation där tid för reflektion är en bristvara. 

Samtidigt tycker barnhandläggarna att det är viktigt med evidensbaserad kunskap, vilket 

Oscarsson (2009) menar kräver tid för reflektion. Detta innebär att det skulle behöva avsättas 

mer tid för reflektion om barnhandläggarna ska kunna uppnå sin önskan om att jobba efter en 

evidensbaserad praktik.  

 

5.4 Tyst kunskap 
 

“Å jag får börja med att påminna dom om att, alltså att backa 

bandet./.../Å liksom hjälpa dem att, att liksom prata sig fram till att de 

klarar ju inte av honom nu. Å tänker de att de har..., hur mår de nu och 

hur ser deras liv ut. Å just den familjen gick det bra att prata sig fram 

till att, varje gång landar vi i en konsensus att jo men det är nog bra att 

han är placerad för att vi har ju fortfarande väldigt mycket egna 

svårigheter./.../jag börjar mer tänka på hur viktigt det är att fundera på 

nu som utredare att ja, jag har ett samtycke, de går med på detta. Men 

jag kommer sannolikt inte jobba kvar i denna kommun resten av livet, 

det här är en uppväxtplacering/.../Å om jag slutar om 5 år så ska någon 

annan ta över och då försvinner en del av den kunskapen och så sitter 

man om 5 år med föräldrar som kanske inte riktigt är där att de är med 

och förstår att det är en uppväxtplacering…” 
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I citatet ovan blir det tydligt att språket och förmågan att förklara för sina klienter är viktigt. 

Kalman (2013) menar att språket är en tyst kunskap. Det hjälper oss att förstå när vi 

kommunicerar med varandra. Språket är en del av vårt sätt och kunna tolka det som sker. 

Vanligtvis tänker vi inte på språket när vi talar med varandra förrän vi stannar upp och tänker 

på det (Kalman, 2013). Det är tydligt att barnhandläggaren i citatet ovan tänkt mycket vilket 

språkbruk som hon ska använda sig av i mötet med klienten. Barnhandläggaren är mån om att 

klienten ska förstå vad hon menar. Alla människor har olika förutsättningar och förmåga att 

förstå det sägs eller görs. Att ha en förmåga och kunskap att bemöta människor oavsett vilken 

situation de befinner sig i är en tyst kunskap. Polanyi menar att tyst kunskap är 

situationsbunden till den situation där kunnandet eller vetandet används (Kalman, 2013).  

 

“...jag tror faktiskt att det viktigaste är att de känner att man har respekt för 

dem och att man är ödmjuk och det behöver du inte ha jobbat 25 år för, som 

tur är! Att vi är två människor som möts på lika villkor men vi sitter i olika 

lägen liksom just nu, det tycker jag är viktigt att man har den respekten!”  

 

Att som barnhandläggare ha förmåga att sätta sig in i sina klienters situation kan alltså ses 

som en tyst kunskap. Bemötandet kan vara detsamma i grunden men sen behövs även den 

tysta kunskapen för att kunna anpassa sig beroende på vilken situation man befinner sig i. Att 

kunna anpassa sig, lyssna och visa respekt gentemot sina klienter grundar sig i ett genuint 

intresse och engagemang för sina klienter. Att ha ett engagemang för barnavård menar Pösö 

och Forsman (2013) är den viktigaste drivfaktorn i barnavårdsärenden.  

“Mina egna livserfarenheter, vad jag har med mig på min resa genom 

livet som en del. Som jag integrerar de kunskaper som jag fick på 

socialhögskolan, implementeras ju i mig som person och hur jag tar till 

mig och använder mig av de kunskaperna. Så det är ju väldig mycket 

att man formar sitt arbete efter vem man är som person och hur man 

tar till sig kunskapen.”  

Enligt Polanyi blir allt man lärt sig en del av en själv och vissa delar av det blir en tyst 

kunskap. Det vi lär oss integreras inom oss, det vill säga att det vi lärt oss blir en ständigt 
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närvarande del av oss och därför ser vi inte dem som de redskap de faktiskt är (Kalman, 

2013).  

 

5.5 Att utveckla kunskap  
 
Kunskapsutveckling är ständigt pågående och kopplas ofta till erfarenheter som 

barnhandläggarna skaffat sig under tiden de har arbetat. Barnhandläggarna utvecklar sin 

kunskap genom att exempelvis ta vara på kunskaper som de utvecklat i tidigare ärenden. 

Detta bekräftar även teorin om Mode 2 kunskap, det vill säga att kunskap kan utvecklas inom 

olika organisationer ute i samhället (Nowotny, Scott & Gibbons, 2001).   

 

”Även om det kan vara lite liknade problematik så är varje ny familj unik, på sitt speciella sätt och 

man får alltid med sig något nytt ‘aha’.” 

 

”Det lär man sig inte, utan det lär man sig med erfarenhet och det är en 

kunskap som måste komma med åren och det tror jag är minst lika viktigt 

alla de här delarna precis som våra professionella kunskaper kring 

lagstiftning och annat” 

 
Precis som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar, är kunskap något som aldrig tar 

slut eller blir färdigt. Man måste hämta kunskap från olika ställen men även ta till sig den. Det 

kan ta lång tid att skaffa sig viss kunskap och under processen måste man ständigt öva och 

skaffa sig erfarenheter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

”Jag tycker nog att socionomutbildningen är tillräckligt teoretisk tänker 

jag, men jag tycker att man måste ha en förståelse och ödmjukhet att 

socionomutbildningen bara är en basutbildning, man är långt ifrån 

färdigutbildad när man tar sin examen.” 

 

Vi har förstått att kunskapsutveckling är en oändlig process och att det är viktigt att man 

fortsätter att tillägna sig ny kunskap under tiden man arbetar. Socionomutbildningen ger en 

bra baskunskap men barnhandläggarna tycker att det är viktigt att man fortsätter att skaffa och 

utveckla nya kunskaper även efter examen.  
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5.6 Nämndpolitikernas betydelse 
 

“...för det är ju ordförande i, det är ju liksom ordförande som fattar 

beslutet. Å utskottet eller socialnämnden som eller fattar beslut eller 

ordförande om det är ett omedelbart omhändertagande eller om det är 

en ansökan så är det ju liksom utskottet eller nämnden som fattar 

beslutet. Så de, det är liksom deras kunskapsnivå och kompetensnivå 

påverkar ju också beslut.” 
 

Vid analys utav vår empiri har vi förstått att det är inte bara barnhandläggarnas kunskap som 

har betydelse för besluten. En central del i besluten och beslutsfattandet ligger också hos 

nämndpolitikerna och grundas i deras kunskap och erfarenhet. Våra informanter nämnde hur 

viktig politikernas kunskap och erfarenhet är och beskrev olika sätt att gå tillväga för att “få 

med sig sina politiker”. Enligt våra informanter beror det på hur duktig barnhandläggaren är 

på att förklara sig i både skrift och tal för nämndpolitikerna, detta för att politikerna ska 

bevilja just det barnhandläggaren har kommit fram till i sin utredning. De pratade även om 

politikernas kunskap om barnavårdsärenden och socialt arbete överlag. Informanternas 

upplevelse är att kunskapsnivån kring LVU hos politikerna i allmänhet är för låg. De menar 

att även om socialtjänsten gör en bra bedömning och en bra utredning är det inte säkert att det 

räcker på grund av att politikerna har sista ordet.  

 

”…och jag tänker att för att det ska bli domar som är rättvisa och bra så 

krävs det en bra utredning, och då kommer den röda tråden igen. Skriver jag 

en dålig utredning, ja då blir utfallet därefter i förvaltningsrätten eller 

kammarrätten också…” 

 

“Ett annat steg i processen är ju att det ska upp till politikerna innan 

det går till förvaltningsrätten och det kan ju vara så att man är oense 

med politikerna. De tycker inte och vi tycker, och där har vi ju också, 

där är ju också ett utelämnande i det för det beror ju på vilka politiker 

man har. Om man har duktiga erfarna politiker eller om man har 

mindre duktiga erfarna politiker, och hur insatta de är och hur mycket 

förståelse de har...”  

 

“…jag tycker att det skulle vara självklart att den som beslutar om andra människors liv har mycket, 

mycket mer kunskap om det. Det tycker jag!” 
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När nämndpolitiker togs upp under intervjuerna var våra informanter snabba med att påpeka 

att de ansåg att nämndpolitikernas kompetens och kunskapsnivå var för låg. Genom detta 

uppfattade vi en viss konflikt mellan barnhandläggarna och nämndpolitikerna. Huruvida 

denna konflikt existerar eller inte kan vi inte uttala oss om.  

Vidare har det blivit tydligt för oss att barnhandläggarna känner sig begränsade och 

utelämnade i LVU-ärenden då de känner att det inte är deras bedömning som spelar den 

avgörande rollen i hur ärendet går. Att barnhandläggare känner sig begränsade av 

socialpolitik och organisatoriska omständigheter är även något Östberg (2010) menar. Hon 

menar även att det inte sker speciellt många ingripande trots att lagstiftningen ger 

kommunerna ett stort spelrum till en mängd olika insatser och tjänster. 
 

5.7 Barnhandläggares förhållningssätt kring LVU-ärenden 
 

Informanterna var tydliga med att poängtera att LVU insatser är något som de ser som något 

allvarligt och något som man alltid bör handskas med varsamt. Vi tänker att det är en svår del 

i jobbet att behöva förhålla sig till men även en väldigt viktig del. Informanterna beskriver 

LVU-ärendena som en stor och krävande process som under en mycket kort tidsperiod ska 

hinna färdigställas. Alla våra informanter var överens om att det är det mest krävande arbetet 

eftersom klienterna inte vill samarbeta samtidigt som det är tidspressat. Olika 

barnhandläggare har olika strategier när det gäller användandet av kunskaper i LVU-ärenden 

och att det kan spela stor roll beroende på hur länge du har jobbat som barnhandläggare och 

hur många gånger du har gått igenom processen. 

”Det är väldigt speciellt med LVU av flera skäl. Dels för att utredningstiden 

är mycket kortare och det är ganska snabba turer kring en sådan utredning 

och det är enormt stora beslut som verkligen påverkar människor..” 

“Det är verkligen ett jätteingrepp och det har jag verkligen all respekt 

för fortfarande trots att jag har suttit med i ett otaliga LVU- ärenden och 

förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt. Jätterespekt för det här 

beslutet!” 
 

“...går man in och gör ett LVU så gör man ju ett väldigt allvarligt 

ingrepp inte bara för barnet utan för föräldern också, och där behöver 

man mycket kunskap om vad samhället kan erbjuda, hur ska vi tänka när 
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det gäller det bästa och det som jag tycker är väldigt viktigt är att få ihop 

något som passar familjen..” 

 

Vidare var våra informanter överens om att man alltid ska försöka hålla sig till frivilliga 

insatser så långt som möjligt men att det är bra att LVU- lagstiftningen finns när det inte finns 

någon annan utväg. Östberg (2010) menar att handläggningen skulle kunna liknas som en 

kraftigt avsmalnande tratt som i slutet inte släpper igenom speciellt många ingripanden. 

Östberg (2010) menar att barnen inte är i fokus då det rådande tankesättet är att det bästa för 

dem är att hålla dem utanför systemet. Detta är även något som vi känner igen från vår 

utbildning, man är lärd att LVU alltid är den absolut sista utvägen och att man så långt som 

möjligt ska tillämpa frivilliga insatser.  

I citatet nedan beskrivs en barnhandläggares förhållningssätt kring LVU-lagstiftningen. 

“Sen tänker jag att man kan förhålla sig till den på olika sätt, man kan 

vara väldigt snabb att använda sig av den och så kan man försöka 

undvika den så länge som möjligt och det handlar ju också lite om 

kunskaper och erfarenheter tänker jag. Att är man rädd, osäker och ny 

kanske man använder sig av LVU snabbare än vad man behöver göra 

om man jobbat många år för då väljer man den frivilliga vägen i 

stället.”  

Återigen menar våra informanter att erfarenhet spelar in i hur man väljer att tänka kring vissa 

ärenden. Det är alltså inte helt klart att det finns ett sätt som är det rätta utan olika 

barnhandläggare går till väga på olika sätt beroende på vad de har med sig i sin “ryggsäck”.  

5.8 Sammanfattning  
 
Vår första frågeställning var; Vilka kunskapsformer säger sig barnhandläggare använda i 

handläggningen av LVU-ärenden? Utifrån vår empiri har vi kommit fram till att 

barnhandläggarna använder många olika kunskapsformer. Barnhandläggarna värderar och 

använder kunskaper på olika sätt vilket gör att vi inte kan se något mönster i om det finns 

någon eller några kunskapsformer som är viktigare än andra. Barnhandläggarna i intervjuerna 

säger sig använda de flesta kunskapsformerna, dock är den evidensbaserade kunskapsformen 

den som används minst. Detta är inte för att barnahandläggarna inte vill använda den men för 

att den kräver mer tid än vad barnhandläggarna anser att de har idag. Vår andra frågeställning 
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var; Hur förhåller sig barnhandläggare till arbetet med utredningar som leder till LVU? Vi 

har kommit fram till att barnhandläggarna har stor respekt för utredningar som leder till LVU. 

Många barnhandläggare påpekar att LVU-utredningar är tidspressade och samtidigt väldigt 

allvarliga och därför bör handskas varsamt med. Vidare har vi kommit fram till att 

barnhandläggarna ibland tar hjälp av erfarenheter från tidigare fall och även att man försöker 

använda sig av frivilliga insatser så långt som möjligt. Våra informanter menade att deras 

erfarenheter av LVU-ärenden kan påverka dem i deras beslut om de ska välja frivilliga 

insatser eller LVU.  
 

6. Slutdiskussion 
 
Ser man till tidigare forskning är vårt resultat inte oväntat då mycket av den forskning som 

finns kring detta ämne bekräftar vårt resultat. Vi konstaterar precis som tidigare forskning att 

kunskap i barnhandläggares arbete benämns och värderas på väldigt många olika sätt. Det är 

ett svårt arbete och som barnhandläggare har man en grund med riktlinjer att följa men utöver 

det finns det utrymme för barnhandläggarna själva att bedöma hur de ska gå till väga. De 

bedömningar som barnhandläggare gör i sina utredningar grundar sig många gånger på 

exempelvis teoretisk kunskap från utbildning, erfarenhetsbaserad kunskap som de fått från 

andra kollegor eller genom eget arbete, tyst kunskap eller evidensbaserad kunskap.   
 

Trots att alla barnhandläggare har samma utbildning i grunden har vi kommit fram till att 

mycket annat också spelar in i handläggningen av LVU-ärenden. Barnhandläggare är alla 

olika och de tolkar och uppfattar saker på olika sätt vilket också gör att de förhåller sig till 

kunskap på olika sätt. Hur de väljer att använda dessa kunskaper i handläggningen skiljer sig 

också. Vi har kommit fram till att alla kunskapsformer behövs och är viktiga på ett eller annat 

sätt, dock skiljer det sig från varje barnhandläggare vilka som är av betydelse i 

handläggningen av LVU-ärenden. Det är därför omöjligt för oss att konkret bestämma vilka 

kunskaper som är av betydelse för handläggningen. Vi tänker att det skulle behövas göra en 

mer omfattande studie för att konkret kunna bestämma vilka kunskaper som är av störst 

betydelse i handläggningen av LVU-ärenden. För att kunna se mönster eller peka på att en 

eller en annan kunskap är speciellt viktigt tänker vi att det skulle behövas fler informanter för 

att få ett resultat som man kan dra konkreta slutsatser utifrån.  
 

När vi skrev frågeställningen; Vilka kunskapsformer säger sig barnhandläggare använda i 

handläggningen av LVU-ärenden? hade vi olika kunskapsformer som exempelvis teoretisk 
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kunskap, praktisk kunskap med mera i åtanke. Efter analysen av empirin blev det tydligt för 

oss att det inte bara var olika kunskapsformer som har betydelse utan även nämndpolitikers 

kunskap. Eftersom även de är en del i LVU-processen behöver de också ha kunskaper kring 

LVU. Vi har förstått att många barnhandläggare upplever att nämndpolitiker inte alltid är 

tillräckligt insatta i LVU och därför saknar viss kunskap för att kunna fatta korrekt beslut. 

Detta är dock ett resultat som ska tas med försiktighet eftersom det inte är något som vi kan 

bevisa utan endast barnhandläggarnas egna upplevelser.  
 

Vår andra frågeställning; Vad tänker barnhandläggare på när de arbetar med utredningar 

som leder till ett LVU? Det vi har kommit fram till är att det finns en stor respekt för att 

använda sig utav LVU. Det som är mest önskvärt är att få till ett samtycke med familjen och 

att arbeta med frivilliga insatser. Dels för att det är mer motiverande att använda sig utav 

frivilliga insatser men också för att tvångsomhänderta ett barn är ett stort ingrepp i en familj 

som kan få konsekvenser för både barnet och de vuxna och det är därför oerhört viktig att ha 

respekt för beslut som leder till omhändertagande enligt LVU. 

Vi har förstått att oavsett vilket yrke inom socialt arbete du väljer efter socionomexamen är 

det värdefullt att specialisera sig, skaffa sig arbetslivserfarenhet eller ha en mentor vid sin sida 

innan du börjar arbeta självständigt som exempelvis barnhandläggare. Vi tänker dock, precis 

som en av våra informanter också nämnde, att det är upp till var och en. Som nyutexaminerad 

socionom kan du börja arbeta som barnhandläggare utan att ha några extra utbildningar eller 

erfarenhet med dig. Vi tänker att det är viktigt att beakta då i princip alla våra informanter 

påpekar att det är väldigt svårt att komma ut som nyutexaminerad och ta jobb som 

barnhandläggare på socialtjänsten. Frågan vi ställer oss då är om det inte skulle finnas krav på 

viss erfarenhet eller specialisering för att få börja arbeta som barnhandläggare, för både 

handläggarens och klienternas bästa. Vi tänker att det borde finnas en trygghet och säkerhet i 

arbetet man utför, även om man är nyutexaminerad.   
 

Vår uppfattning om att handläggningen kan skilja sig har efter tolkning och analys av empirin 

besvarats. Att arbeta som barnhandläggare på socialtjänsten innebär att du har vissa ramar och 

regler att följa, både ramar som gäller i hela landet men också kommunala riktlinjer, dock 

tillåts det innanför ramarna ett visst utrymme för egna tolkningar. Det har blivit tydligt för oss 

att det finns ett utrymme för vissa tolkningar även inom LVU, trots att LVU är mer styrt 

genom lagstiftningen har våra informanter beskrivit att det även här finns olika sätt att gå till 

väga på. Vi tänker att det är bra att det finns utrymme för tolkningar, eftersom alla barn, 
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ungdomar och familjer som barnhandläggare möter är olika, har olika behov och olika 

förutsättningar. Dock tänker vi också att detta skapar viss risk för att bedömningarna blir 

väldigt olika och även mindre rättssäkra. Vi tänker därför att det är viktigt att man på 

arbetsplatsen är en blandad grupp, med både erfarna och nyutexaminerade barnhandläggare 

för att på så sätt kunna komplettera varandras kunskaper. Tid för reflektion är även en viktig 

del för att kunna kvalitetssäkra sitt arbete. För att detta ska kunna genomföras tänker vi att det 

behöver vara en högre personaltäthet som på så sätt avlastar och minskar stressen hos 

barnhandläggarna.  

 

Med tanke på vårt resultat, den pågående debatten (om krisen inom landets socialtjänster) och 

även vad tidigare forskning har kommit fram till, tycker vi att en förändring eller förbättring 

inom den sociala barnavården borde ha kommit till stånd tidigare. Vårt resultat är likt många 

andra resultat inom detta område. Vi tänker att tendensen av att många oerfarna 

barnhandläggare arbetar på samma kontor kan vara en av många bidragande faktorer till att 

arbetsbelastningen blir hög. Vårt resultat visar att både erfarenhet och specialisering efter 

examen är viktiga faktorer för att barnhandläggare ska känna sig trygga med sitt arbete och 

kunna göra professionella utredningar. Därför tänker vi att en arbetsplats med många oerfarna 

barnhandläggare skapar en kunskapslucka då de oftast saknar både erfarenhet och 

specialisering. Detta tänker vi kan leda till att arbetet tar längre tid, det blir fler olika 

bedömningar, och arbetsbelastningen ökar. 
 

6.1 Vidare forskning 
 

För vidare forskning anser vi att det finns en del kvar. Vi har dels uppmärksammat att våra 

informanter berättar om ett krävande arbete och mycket stress och för få medarbetare. Vi 

tänker att om det görs mer forskning inom detta område kan socialtjänsterna i landet få bättre 

möjligheter att kunna utforma sitt arbete och sin arbetsplats på det sätt de behöver. Det skulle 

kunna handla om exempelvis stärkta personalresurser, vidareutbildningar eller mentorskap. 

Vad som behöver göras kommer förmodligen vara väldigt olika från kommun till kommun. 

En tanke vi har är att det genom detta skulle kunna underlätta och förbättra barnhandläggares 

arbete samt att hjälpen till de människorna som kommer i kontakt med socialtjänsten blir mer 

rättssäker och adekvat för ändamålet. Vi har även upptäckt att nämndpolitikers kunskap är av 

betydelse och det hade därför varit intressant att forska vidare om det. Behöver 

nämndpolitikerna mer kunskaper kring LVU, eller finns det andra faktorer som påverkar dem 
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i deras beslut? Våra informanter har en bild av hur det är men vi tänker att det säkert finns en 

annan bild som också skulle vara viktig att ta fram, exempelvis så som ekonomiska aspekter, 

eller andra faktorer som påverkar beslut på en politisk nivå.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Information och samtycke 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Linnéuniversitet i Växjö. Under termin sex har 

vi som uppgift att skriva kandidatuppsats (c-uppsatts). 

Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av 

samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden. Vi skulle även vilja spela in 

intervjuerna på band, detta band kommer att spelas över när bearbetningen är klar. När 

intervjuerna är transkriberade kommer vi att analysera materialet och leta efter olika sorters 

kunskapsformer som exempelvis teoretisk, praktisk och tyst kunskap. Vi kommer alltså göra 

en tolkning av det material vi får in under intervjuerna och materialet används inte för att 

bevisa något utan för att skapa en förståelse för hur kunskap kan användas i vårt framtida 

yrke. 

Er medverkan är frivillig och ni har när som helst rätt att avbryta intervjun under samtalets 

gång. Ingen person eller organisation kan identifieras och vi använder dessa uppgifter endast 

för uppsatsen. Om ni är intresserade kommer ni kunna få en kopia av uppsatsen när den är 

färdigställd. 

Vi är väldigt intresserad av era synpunkter. Ni får gärna kontakta oss om ni har frågor. 

Ni kan nå oss via mail es222pj@student.lnu.se / cn222gk@student.lnu.se eller telefon 0706-

152780 / 0737-363895 
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Tack för er medverkan 

Med vänlig hälsning 

Ellen Svegart och Camilla Nensén 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                                                                

Syftet med denna uppsats är att förstå vilka kunskapsformer barnhandläggare använder sig av 

samt hur de använder dem i handläggningen av LVU-ärenden. 

• Vilka kunskapsformer säger sig barnhandläggare använda i handläggningen av LVU-

ärenden? 

• Hur förhåller sig barnhandläggare till arbetet med utredningar som leder till LVU? 
  

Inledande frågor 

• Vi börjar spela in, är det okej för dig? 

• Hur många år har du arbetat som socialsekreterare? 

Ämnesområden 

Kunskap i arbete 

Vi skulle vilja att du berättar lite om kunskap i arbete... 

• Hur använder du det? 

o Upplever du att dessa kunskaper hjälper dig i ditt arbete? 

§ Kan du säga vad som gjort (en händelse t.ex.) att du tycker så? 

o Vilka av de kunskaper du nämnt upplever du är viktigast för dig i ditt arbete? 

§ Kan du säga lite mer om det där? 

§ Du nämnde tidigare att XX, Kan du säga vad som gjort att du tycker 

så? 

Nu skulle vi vilja byta ämne... 

Tankar/Känslor 

Vi har tänkt mycket kring hur det är att arbeta som barnhandläggare och hur man tänker 

när man arbetar med utredningar som leder till LVU.  Skulle du vilja berätta lite om hur det är 

att arbeta som barnhandläggare... 

• Kändes det/var det likadant när du började arbeta som barnhandläggare? 

• Har jag uppfattat dig rätt… 

Vill du berätta lite mer om hur det är att arbeta med LVU-lagstiftningen… 
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o Vilka tankar har man här på jobbet när det gäller LVU-lagstiftningen? 

§ Delar du den uppfattningen? 

Avslut 

• Vi har inte mer frågor, vill du tillägga något? 

Tack för din medverkan 

 

 

 

 

 

 


