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Sammanfattning  

Syftet var att undersöka vad en grupp behandlingssekreterare anser kan vara betydelsefulla 

faktorer för att en arbetsinsats med barn och unga blir lyckad respektive mindre lyckad. 

Vidare undersöktes behandlingssekreterarnas förhållningssätt till motpolerna stöd & hjälp 

respektive kontroll & tvång, samt vilken betydelse samverkan kan ha i arbetet med barn och 

unga. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie och har en abduktiv ansats. Intervjusvaren 

analyserades utifrån tematisk analys. I materialet fann vi att behandlingssekreterarna ansåg 

att engagemang, förmågan att bygga hållbara relationer, förmågan att skapa förtroende, 

förmågan att vara flexibel och vikten av samverkan är centrala för att en arbetsinsats med 

barn och unga blir lyckad. Om inte dessa faktorer finns med i arbetet ökar risken för att 

insatsen blir mindre lyckad. Vår slutsats är att behandlingssekreterarna till större del förhåller 

sig till begreppet stöd & hjälp samtidigt som socialsekreterarna, enligt informanterna 

förhåller sig till de båda begreppen stöd & hjälp respektive kontroll & tvång. Samtliga 

informanter uppgav att både intern och extern samverkan är en förutsättning och av stor 

betydelse för att lyckas i arbetet med barn och unga. 

 

Nyckelord: Socialtjänst, Tematisk analys, Samverkan, Social work, Barn och unga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  

Vi vill framföra ett stort tack till den grupp behandlingssekreterare som med stort 

engagemang medverkat och därmed gjort det möjligt att genomföra denna kandidatuppsats.  

Vi vill även tacka vår handledare Margaretha Uttjek, Universitetslektor vid Institutionen för 

socialt arbete vid Umeå Universitet, för ett gott stöd och bra samarbete. Sist men inte minst 

vill vi tacka varandra för ett väldigt bra samarbete.  

 

 

Elin Torstensson       Josefin Vernersson 

23 November 2016        23 November 2016 
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Inledning 

Bakgrund  

Det är ingen nyhet att många socialkontor runt om i Sverige står inför en pressad 

arbetssituation där personal utsätts för hög arbetsbelastning, vilket leder till hög 

personalomsättning och uppsägningar. Den pressade arbetssituationen förekommer främst 

inom arbetet med barn och unga (Socialstyrelsen, 2016). Vi vill i denna uppsats lyfta det som 

är framgångsrikt och vilka faktorer en grupp behandlingssekreterare anser är betydelsefulla i 

arbetet med barn och unga, vi vill även lyfta de utmaningar som finns och studera hur dessa 

kan förändras för att kunna förbättra arbetsinsatsen för klienter och arbetsförhållanden för 

behandlingssekreterare inom socialtjänsten. Arbetet med barn och unga inom socialtjänsten i 

den kommun studien tar sin utgångspunkt utgörs av två yrkesgrupper, dessa grupper består av 

socialsekreterare och behandlingssekreterare. De två yrkesgrupperna har olika arbetsuppgifter 

och roller i klientarbetet med barn och ungdomar. En behandlingssekreterares arbetsuppgifter 

skiljer sig mot en socialsekreterares arbetsuppgifter då behandlingssekreteraren inte utför 

någon myndighetsutövning och är därmed inte beslutsfattare. En behandlingssekreterare 

arbetar på uppdrag av socialsekreterare, arbetet kan variera beroende på hur insatsen eller 

uppdraget ser ut. Behandlingssekreteraren håller i både interna och externa kontakter med 

andra myndigheter och verksamheter, samverkan är en central del i det dagliga arbetet. 

Huvudsakligen består arbetet av personliga möten med klienter som är i behov av någon typ 

av stödinsats (Uppgifterna hämtade från aktuella kommunens hemsida, 2016). Vi har valt att 

fokusera på hur de behandlingssekreterarna vi har intervjuat förhåller sig till motpolerna stöd 

& hjälp respektive kontroll & tvång samt samverkans betydelse. Vi valde att fokusera på 

dessa faktorer då vi tänker att dessa faktorer har betydelse för hur arbetsinsatsernas resultat 

upplevs av behandlingssekreterarna. 

 

Vi har identifierat att intern och extern samverkan är av betydelse för en välfungerande 

organisation. God samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön för 

behandlingssekreterarna ska bli så bra som möjligt. God stämning och bra sammanhållning 

på en arbetsplats är faktorer som har betydelse för en individs hälsa. Dessa faktorer har också 

betydelse för huruvida en individ trivs på sin arbetsplats, samt hur väl arbetsuppgifterna kan 

utföras (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). Både Perlinski (2010) och Blom (2004) menar 

att det inte alltid är en fördel att ha uppdelade yrkesroller och arbetsuppgifter. Detta då det 

kan uppstå ett slags revirtänkande kring respektive yrkesroll. När socialarbetaren arbetar med 

olika arbetsuppgifter kan det leda till att det sociala arbetet betraktas på olika sätt. Detta 

riskerar att leda till en minskad kunskap och förståelse för andra socialarbetares arbetssätt. 

Fortsatt menar Blom (2004) att detta kan försvåra den samverkansprocess som finns mellan 

enheterna i verksamheten. En av utgångspunkterna i denna studie är att undersöka om 

behandlingssekreterarna anser att samverkan är ett viktigt verktyg i arbetet, samt hur det kan 

påverka behandlingssekreterarnas uppfattning av resultatet i behandlingsarbetet med klienten.  
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Problemområde  

Det har under flera år uppmärksammats och framförts kritik mot socialsekreterare för brister i 

uppföljning och kontakt med barn som är i någon form av samhällsvård. Det är av största vikt 

att noga följa och stödja dessa barns utveckling (Socialstyrelsen, 2012). I denna studie valde 

vi att utgå ifrån behandlingssekreterares perspektiv då vår upplevelse är att denna yrkesgrupp 

vanligtvis har en närmare och mer relationsbunden kontakt med barnet eller ungdomen under 

behandlingsinsatsen jämfört med barnets ansvariga socialsekreterare. Vår erfarenhet av 

arbetet inom socialtjänsten visar på att det finns tydliga rollskillnader beroende på 

arbetsuppgifter och vilken roll socialarbetaren har i organisationen. Som socialsekreterare 

består arbetet till stor del av myndighetsutövning och beslutsfattande arbetsuppgifter. 

Kontroll & tvång är två centrala begrepp i socialsekreterarens dagliga arbete. Detta innebär 

att socialsekreteraren ibland tvingas fatta beslut som går emot klientens önskemål och vilja. 

Marttila, Johansson, Whitehead, och Burström (2012) beskriver att socialsekreterare som 

arbetar med myndighetsutövning arbetar i relation till organisationens riktlinjer och de lagar 

som är aktuella för yrkesutövandet. Vidare beskriver ovan nämnda författare att 

myndighetsutövning också innefattar bedömning, dokumentation och kontroll. 

Behandlingssekreterarens roll i organisationen är att jobba på uppdrag av socialsekreteraren 

och jobba i behandling med klienten (Uppgifter hämtade från aktuella kommunens hemsida, 

2016). Utifrån behandingssekreterarens uppdrag tolkar vi det som att arbetsuppgifterna till 

stor del omfattas av de centrala begreppen stöd & hjälp. Vi utgår ifrån att motpolerna stöd & 

hjälp kontra kontroll & tvång har betydelse för relationen med ungdomen eller barnet. Vi vill 

i denna studie ta reda på hur behandlingssekreteraren förhåller sig till de olika motpolerna 

och hur de påverkar deras dagliga arbete.  

 

När en verksamhet eller myndighet fungerar bra arbetsmässigt och resultatmässigt har vi 

erfarenhet av att verksamheterna ofta nöjer sig och lutar sig tillbaka på sina resultat och 

framgångar. Vi vill ta detta ett steg längre. Vi vill undersöka vad det är som visat sig vara 

framgångsrikt och hur det har blivit framgångsrikt. Vi vill veta vad de intervjuade 

behandlingssekreterarna anser vara en lyckad arbetsinsats och varför de lyckats i sitt arbete. 

Vi anser att många gånger läggs fokus i organisationen på vad som är negativt och inte 

fungerar. För att få en helhetsbild och större förståelse kring ämnet har vi valt att undersöka 

både framgångsfaktorer och utmaningar i verksamheten, detta för att få bredare och mer 

omfattande kunskap inom området. Vi ser att utmaningarna kan hjälpa oss i 

förändringsarbetet samtidigt som de framgångsrika faktorerna kan hjälpa oss att se vad det är 

som fungerar bra inom organisationen. Detta har vi förhoppningar om ska kunna leda till 

förbättrade arbetsinsatser för behandlingssekreterare, men även klienter inom socialtjänsten.  
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka vad en grupp behandlingssekreterare anser 

kan vara betydelsefulla faktorer för att en arbetsinsats med barn och unga blir lyckad 

respektive mindre lyckad. Vidare är syftet att undersöka behandlingssekreterarnas 

förhållningssätt till motpolerna stöd & hjälp respektive kontroll & tvång, samt vilken 

betydelse samverkan har i arbetet med barn och unga. 

 

Ovan syfte har utmynnat i följande frågeställningar; 

 

- Vilka faktorer, sett ur de intervjuade behandlingssekreterarnas perspektiv är centrala i 

arbetet med barn och unga?  

- Hur förhåller sig de intervjuade behandlingssekreterarna till de olika motpolerna stöd 

& hjälp och kontroll & tvång?  

- Vilken betydelse har intern och extern samverkan för en arbetsinsats resultat enligt de 

intervjuade behandlingssekreterarna?  

 

Begreppsförklaring  

Nedan kommer vad vi anser är centrala begrepp i denna uppsats att tydligare beskrivas. Detta 

görs för att klargöra och närmare beskriva begreppens innebörd och mening.  

 

Behandlingssekreterare 

Behandlingssekreterare är ingen erkänd yrkesgrupp, som exempelvis socialsekreterare. 

Yrkesbenämningen kan variera och benämnas olika, några vanligt förekommande 

benämningar är exempelvis “verkställare”, “utförare” eller “behandlare”. Nordenfors (2013) 

benämner yrkesgruppen som “verkställare”, medan den aktuella kommunen för studien 

benämner yrkesgruppen som behandlingssekreterare (Uppgifter hämtade från aktuell 

kommunens hemsida, 2016). 

 

Klient 

Enligt Karlsson och Börjesson (2011) kan begreppet klient ha flera benämningar, varav ett är 

brukare. Vilket begrepp som tillämpas beror på vilken offentlig sektor personen befinner sig 

inom. I denna uppsats används begreppet klient då studien har sin utgångspunkt i 

socialtjänstens arbete och de personer som omnämns som klient i denna studie berörs av 

IFOs insatser på ett eller annat sätt.    

 

Avgränsning  

De intervjuade behandlingssekreterarna arbetar både med barn och unga samt vuxna med 

varierande problematik. Vi har i denna uppsats valt att begränsa oss till barn och unga upp till 

21 år. Denna begränsning har vi valt utifrån 1 kap 2§ Socialtjänstlagen där varje människa 

under 18 år anses vara barn. Undantagsvis finner vi i Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga §21 att vård kan fortlöpa tills ungdomen fyller 21 år.  
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Arbetsfördelning 

Genomgående i denna studie har båda författarna varit delaktiga i samtliga delar. Vi har dock 

delvis befunnit oss på olika orter vilket resulterat i att vi har haft olika ansvarsområden, Elin 

har tagit ett större ansvar i metoddelen och Josefin har tagit ett större ansvar gällande 

etikdelen. Dock är det viktigt att poängtera att vi båda har tillfört lika mycket och ansvarar 

lika mycket för samtliga delar.  

 

Metod 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa studier kännetecknas av att försöka förstå och analysera helheter, samt att fånga 

individens perspektiv (Kvale, 1997). Med kvalitativa metoder är syftet att beskriva 

egenskaperna hos något - hur någonting är beskaffat (Larsson, 1986). Kvalitativa 

undersökningsmetoder innebär att en stor mängd information om ett fåtal personer, eller 

andra undersökningsenheter samlas in och analyseras. Denna studie omfattar ett relativt litet 

antal personer vilket också Mc Cracken (1988) styrker är ett kännetecken som är väldigt 

centralt i en kvalitativ studie. Fokus i kvalitativa studier är att skapa en bra relation eller 

förhållande mellan intervjupersonen och undersökningsobjektet, detta för att närma sig 

individens uppfattning om situationen (Svenning, 2003). 

 

Abduktion  

Denna uppsats präglas av en abduktiv ansats då den befinner sig mellan induktion och 

deduktion. Detta innebär att forskaren tillåter att empirin styr induktivt, samtidigt som teorin 

styr vår förförståelse, det vill säga vår deduktion (Patton, 1990). Denna kombination kallas 

abduktion. Första delen av syftet som berör att vi vill undersöka vad en grupp 

behandlingssekreterare anser kan vara betydelsefulla faktorer för att en arbetsinsats med barn 

och unga blir lyckad respektive mindre lyckad är präglad av en induktiv ansats då vi går in 

utan förförståelse och vill undersöka vad gruppen behandlingssekreterare tycker (Bryman, 

2011). Andra delen av syftet som berör behandlingssekreterarnas förhållningssätt till 

motpolerna stöd & hjälp respektive kontroll & tvång, samt vilken betydelse samverkan har i 

arbetet med barn och unga har en deduktiv ansats då vi har en teori, hypotes eller tanke om 

hur någonting är och att vi genom metod vill bevisa den. Deduktiv forskning utgår alltså ifrån 

en befintlig teori som utgör ramen för det som skall studeras (Bryman, 2011). I denna studie 

utgår vi ifrån att vikten av intern och extern samverkan är av betydelse för en välfungerande 

organisation. God samverkan tänker vi är en grundförutsättning för att arbetet ska bli så bra 

som möjligt. Fortsatt tänker vi att motpolerna kontroll & tvång kontra stöd & hjälp har 

betydelse för relationen med ungdomen eller barnet.  
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Intervju som datainsamlingsmetod  

Informanterna bestod av fem behandlingssekreterare som arbetar inom socialtjänsten i en 

landsbygdskommun som är avlägset belägen (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 

och analyser, 2016). Efter att varje intervju var klar transkriberades dessa för att sedan 

analyseras och sammanfattas. Informanterna som valdes ut för studien har erfarenhet av att 

arbeta som behandlingssekreterare med barn och unga inom den aktuella socialtjänsten. 

Datainsamlingen i denna uppsats är baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale (1997) som en intervju där 

intervjupersonen har relativt stor frihet i sina svar. Intervjuaren har också en anpassningsbar 

intervjuguide som ger utrymme för följdfrågor och ett flexibelt förhållningssätt. Kvale (1997) 

skriver även att om forskaren vill ta reda på hur människor uppfattar något underlättar det att 

prata direkt med dem. Denna studie består av fem stycken kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, med utgångspunkt från en strukturerad intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer 

ger intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig fullt ut samtidigt som det finns tillfälle för den 

som intervjuar att ställa andra frågor och göra återkoppling på de svar som intervjupersonen 

ger (Bryman 2011). Trots användandet av en semistrukturerad intervjumetod och en viss 

struktur i intervjuns upplägg, har vi försökt att eftersträva en öppenhet vid varje intervju. 

Detta med syfte att välkomna öppna och spontana reaktioner av behandlingssekreterarens 

upplevelser. Fördelar med detta är att vi kan göra tolkningar av behandlingssekreterarnas svar 

i ett större sammanhang. Med detta hoppas vi kunna bidra med ny kunskap inom 

ämnesområdet. 

 

Urval 

Denna studie är begränsad till en kommun i Sverige. Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser (2016) benämns den aktuella kommunen som en 

landsbygdskommun som är avlägset belägen. Vi har valt att enbart avgränsa oss till den 

aktuella kommunens socialtjänst. De fem informanter som ingår i studien arbetar samtliga 

som behandlingssekreterare inom individ och familjeomsorgen i den aktuella kommunen. 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, kombinerat med ett snöbollsurval där olika 

personer i vår närhet kontaktades via mail och fick förfrågan om de ville delta i studien och 

bli intervjuade. Ett bekvämlighetsurval sker då forskaren kontaktar de som finns tillgängliga 

för studien (Bryman, 2011). Lilja (2005) skriver att forskaren bör sträva efter att försöka att 

komma i kontakt med personer som är engagerade att berätta om sin situation och hur de ser 

på problemet. Ett snöbollsurval innebär att forskaren via redan valda personer letar sig fram 

till andra personer som inkluderas i urvalet (May, 2013). 

 

Till en början skickade vi ut åtta förfrågningar via mail om deltagande i studien. Av dessa 

åtta förfrågningar svarade tre personer. Dessa personer kontaktade sedan i sin tur kollegor de 

visste skulle kunna tänka sig ställa upp som intervjupersoner, då vi efterfrågade fler än tre 

deltagare till studien. Dessa kollegor fick vi namn och kontaktuppgifter till. Samtliga 

informanter erhöll ett mail med inbjudan (se bilaga 1) om att delta i studien. Målet var att 

hitta personer som var öppna och hade erfarenhet av att jobba som behandlingssekreterare 

med barn och unga i den aktuella kommunen. 
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Genomförande 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi, med syfte att undersöka vad en grupp 

behandlingssekreterare anser är betydelsefulla faktorer för att en arbetsinsats med barn och 

ungdomar blir lyckad respektive mindre lyckad. Vidare fokuserar studien på att undersöka 

informanternas förhållningssätt till motpolerna stöd & hjälp respektive kontroll & tvång, samt 

vilken betydelse samverkan har i arbetet med barn och unga. För att få svar på vårt syfte och 

frågeställningar formulerades en intervjuguide innehållande frågor som användes som 

verktyg för att i slutändan få svar på det vi ville undersöka (Bryman, 2011).  

 

Kvale (1997) skriver att det är viktigt att den som intervjuar bör vara mycket insatt och påläst 

i undersökningsämnet. Lyhördhet och uppmärksamhet är två centrala egenskaper som bör 

vara genomgående under intervjun då den som intervjuar snabbt måste kunna komma på nya 

relevanta frågor till intervjupersonen. Intervjuerna genomfördes av en författare då vi under 

arbetets gång delvis har befunnit oss på olika orter och inte haft möjlighet att tillsammans 

genomföra intervjuerna. Samma person som genomförde intervjuerna har transkriberat 

samtliga intervjuer med anledning av att personen haft större insyn i intervjusammanhanget. 

Samtliga fem intervjuer spelades in och transkriberades samma dag de genomfördes. Vi valde 

att transkribera samtliga intervjuer då Patel & Davidsson (2003) menar att det är av stor vikt 

att transkribera sitt material då det kan förbättra arbetet. Transkribering av data kan leda till 

nya idéer som i sin tur kan bidra med ny kunskap. Innan intervjuerna genomfördes skedde en 

pilotstudie med två utvalda personer. En pilotstudie har till syfte att i liten skala pröva 

intervjuguiden och dess upplägg för att ha möjlighet att korrigera den om det skulle uppstå 

oklarheter eller frågor (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar vidare att en pilotstudie inte 

enbart ska säkerhetsställa intervjuguiden utan har även till syfte att undersökningen i sin 

helhet blir bra.  

 

Analysmetod 

I denna studie har som redan nämnts intervjuer genomförts. De transkriberade intervjuerna 

analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en analysmetod som används 

inom kvalitativ forskning. En av fördelarna med tematisk analys är att den är flexibel och 

används för att identifiera, analysera och ange olika mönster och teman i ett insamlat 

datamaterial. Det är inte ovanligt att forskaren under analysen med hjälp av tematisk analys 

upptäcker att nya teman framträder från insamlad data (Braun & Clarke, 2006). Vid 

användandet av tematisk analys sker analysen i sex olika steg, här följer en sammanfattande 

beskrivning av tillvägagångssättet; Första steget i analysen sker när forskaren börjar bekanta 

sig med det insamlade materialet genom att transkribera och läsa igenom materialet flera 

gånger. Det kan vara av stor vikt att undertiden anteckna idéer och leta efter betydelsefulla 

mönster och teman i intervjuerna. Steg två består utav att forskaren påbörjar kodning av 

insamlat data, kodningen sker systematiskt över hela materialet. Koderna utformas efter vad 

som är relevant för studiens syfte. I tredje steget fokuserar forskaren på att söka efter teman. 

Detta sker genom att forskaren sammanställer de upprättade koderna. Därefter samlas alla 

uppgifter som är relevant för de olika temana. Det fjärde steget innebär att forskaren 

kontrollerar att de upprättade temana fungerar i förhållande till resterande datamaterial. Detta 

resulterar i en tematisk “karta” av själva analysen. I steg fem definieras och namnges de 
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teman som fastställts. Här ges det även utrymme för forskaren att förfina de detaljer som 

framkommit inom varje tema, vilket ger forskaren en överblick över sitt data. I det sjätte och 

sista steget väljs slutligen relevant och berättande data ut för att rapportera temat och slutföra 

analysen. I detta steg har forskaren möjlighet att koppla sina resultat till tidigare vetenskapligt 

material (Braun & Clarke, 2006). 

 

Analysmetoden tematisk analys hjälpte oss i vårt arbete att ta fram koder i intervjusvaren. 

Analysmetodens första steg tillämpades när vi började bekanta oss med materialet i samband 

med transkribering. Efter transkribering läste vi igenom intervjuerna flera gånger för att 

bearbeta och få större förståelse för innehållet i intervjuerna. I samband med genomläsning 

väcktes idéer som senare användes i analysen. I steg två påbörjade vi att koda vårt material. 

För att lättare få en överblick över vårt material använde vi överstrykningspennor i olika 

färger som representerade olika delar av syftet. I steg tre började vi att sortera ut olika teman 

utifrån de koder vi funnit i intervjuerna. Därefter sammanställdes de upprättade koderna och 

olika teman färdigställdes. I steg fyra kontrollerade vi våra teman och dess tillhörande koder 

genom att skriva upp alla på en whiteboard-tavla med syfte att få en överblick över alla 

kodord samt tillhörande tema. Denna överblick gav oss en möjlighet att justera så att alla 

koder hamnade under rätt tema. I steg fem namngavs samtliga teman utifrån vad koderna 

hade gemensamt. I detta steg sammanflätades vissa teman då vi uppmärksammat att vissa av 

dem gick in i varandra och därav kunde slås ihop. Fortsatt förfinades vissa detaljer i temana 

såsom exempelvis nya namn som bättre stämde överens med koderna inom temat. I sjätte och 

sista steget rapporterades samtliga teman och koder i flytande text. Detta hjälpte oss att 

slutföra resultat och analys då vi fick möjlighet att koppla de teman och koder som 

framkommit till tidigare forskning och egna erfarenheter.   

 

Tematisk analys hjälpte oss i vårt arbete att ta fram och analysera vad en grupp 

behandlingssekreterare anser är de mest centrala faktorerna i arbetet med barn och unga. 

Analysmetoden är relevant för vår uppsats då den huvudsakligen hjälper forskaren att skapa 

centrala koder och mönster i datamaterialet för att sedan sammanfattas i relevanta teman 

(Braun & Clarke, 2006). Då studiens syfte fokuserar på de centrala faktorerna för att en 

arbetsinsats med barn och unga ska ses som lyckad respektive mindre lyckad har tematisk 

analys genom kodning hjälpt oss att uppmärksamma de faktorer och begrepp som varit mest 

återkommande, vilka sedan utmynnat i olika teman.  

 

Litteratursökning  

En stor del av litteratursökningen i denna studie har gjorts via databaserna SOCindex och 

SwePub via universitetsbiblioteket vid Umeå universitet. I denna studie är även en stor del av 

materialet grundat på vetenskaplig litteratur som är relevant för ämnet vi ska undersöka. Den 

vetenskapliga litteraturen är delvis inspirerad från tidigare uppsatser med liknande ämne, men 

vi har även hittat relevant litteratur med hjälp av personal på Umeå Universitetsbibliotek samt 

via bibliotekets söktjänst via hemsidan.   
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Nyckelord 

Ett urval av nyckelord som används i uppsatsen är; socialtjänst, tematisk analys, samverkan, 

rollteori, organisationsteori, empowerment, social work, maktskillnader, socialsekreterare, 

barn och unga, relationens betydelse och organisationsstrukturer.  

Dessa nyckelord har valts ut med utgångspunkt i uppsatsens syfte, frågeställningar, 

analysmetod och teoretiska utgångspunkter.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Genomgående för alla studier eller forskningsprojekt som genomförs är att forskaren vill 

sträva efter så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Det finns flera faktorer som kan 

påverka undersökningens resultat. Påtalade faktorer som kan vara avgörande är exempelvis 

miljön där intervjun äger rum eller relationen mellan den som intervjuar och intervjupersonen 

(Svenning, 2003). En risk med personliga intervjuer är att intervjuaren själv kan påverka 

svaren genom sin närvaro. Detta kallas för intervjuareffekt. Det finns en risk att 

intervjupersonen svarar i en riktning som intervjuaren upplevs eftersträva (Svenning, 2003).  

Det är viktigt att ta ställning till att kvalitativa undersökningar ofta grundas på ett litet 

intervjumaterial och intervjupersonernas svar blir den enda verkligheten för forskaren. Det är 

viktigt att forskaren erhåller en kritisk och analyserande hållning till det insamlade materialet 

genom hela studien (Svenning, 2003).  

 

Det är av stor vikt att uppmärksamma att personen som genomförde intervjuerna i denna 

studie har en viss relation till intervjupersonerna. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

hur deltagarna svarat, exempelvis när det kommer till deras attityd till organisationen och om 

de anser att den fungerar bra eller dåligt. Vår intervjuguide ger dock informanterna möjlighet 

till att svara mer övergripande så att svaren inte kan kopplas till en viss person. Angående 

miljön där intervjuerna utspelat sig har informanten själv fått utse en miljö där denne känner 

sig trygg, detta för att underlätta och grunda för en så bra intervju som möjligt. I likhet med 

det Svenning (2003) skriver om att informantens svar kan bli den enda verkligheten för 

forskaren, har vi i denna studie försökt att undvika detta genom att se till tidigare forskning 

och resultat under vår analysprocess.  

Vi strävade efter att studien ska kunna ses som trovärdig. Vi grundar detta på att vi har 

intervjuat fem olika individer och genom detta fått en insyn i hur arbetet kan se ut för 

behandingssekreterare i den aktuella kommunen. Vi ser att dessa personer alla har unika 

upplevelser och insyn i verksamheten då de besitter olika erfarenheter och kunskaper. Detta 

menar också Svenning (2003) är positivt då en mångsidig referensgrupp kan bidra med en 

bredare insyn i hur organisationen fungerar. 

 

Det är av stor vikt att reflektera över vilken roll vi som författare har i förhållande till studien. 

Har vi som författare haft anledning att försvara en viss målgrupp som stämmer överens med 

våra egna intressen? (Hedin, 1996). I detta fall grundar sig vårt intresse för vad 

behandlingssekreterare anser kan vara betydelsefulla faktorer för att en arbetsinsats med barn 

och ungdomar blir lyckad respektive mindre lyckad. Studien har fortsatt fokus på samverkan 

och maktförhållanden. Studien utgår delvis från författarnas egna erfarenheter, vilket innebär 

att det kan vara av betydelse att reflektera över om vi som författare haft förutfattade 
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meningar och egna erfarenheter kring ämnet som gjort att resultatet kan speglas av personliga 

tolkningar och antaganden, då vi går in i studien med en förutfattad mening och egen 

erfarenhet som säger att det kan finnas brister i ämnet vi undersöker. 

 

Generaliserbarhet 

Vi anser att resultatet från studien inte kan generaliseras till en annan kontext eller 

population, den kan enbart överföras till den specifika socialtjänst där studien har 

genomförts. Mc Cracken (1988) skriver att i kvalitativa studier ligger fokus på att undersöka 

fenomen på ett djupare plan, syftet är att försöka närma sig individens perspektiv och försöka 

få en djupare förståelse. Detta innebär att det inte går att generalisera resultatet från en 

population till en annan. Resultatet kan enbart generaliseras till den grupp i den aktuella 

kommunen där vi hämtade vår data. Larsson (2009) menar dock att en likartad kontext kan 

vara användbar i ett liknande sammanhang. Detta innebär att studien kan komma att få 

relevans för en likartad kommun med liknande resurser och organisationsstruktur.  

Denna typ av generalisering kallas för analytisk generalisering och innebär att forskaren gör 

en bedömning gällande i vilken mån resultaten från en studie kan appliceras i ett annat 

sammanhang. Analytisk generalisering bygger på en analys av likheter och skillnader mellan 

olika situationer (Kvale, 1997).  

 

Etiska överväganden 

För att skydda individen från eventuell skada finns det fyra huvudkrav att följa inom 

forskningen, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

I enlighet med informationskravet fick de personer som deltog i denna studie ett mail med 

förfrågan om de var intresserade av att delta som intervjupersoner för en studie (se, bilaga 1). 

Efter att förfrågan mailats ut skedde en förändring av studiens syfte, detta fick de fem 

informanterna muntlig information om innan intervjun började. Vi valde att inte skicka ut ett 

nytt mail utan informera muntligt då det ursprungliga syftet för studien fanns kvar, men med 

en tydligare inriktning på samverkan, kontroll & tvång samt stöd & hjälp. Vi är medvetna om 

att speciellt frågorna kring kontroll & tvång kan ses som känsliga frågor och i efterhand har 

vi övervägt om det hade varit bättre att skicka ut ett mail med det nyformulerade syftet. I 

mailet fick informanterna information om att intervjun skulle vara inriktad på deras arbete 

som behandlingssekreterare inom den aktuella kommunen. Vidare fick informanterna 

muntlig information om att deras medvekan var helt frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta deras deltagande. Informanterna fick även information om att de kunde kontakta oss i 

efterhand om de ångrade sin medverkan och vill ta tillbaka vad som sagts under intervjun. 

För att lätt kunna komma i kontakt med oss har informanterna fått aktuell mail till en av oss. 

  

Samtyckeskravet innebär att de behandlingssekreterare som deltog som informanter hade 

möjlighet att bestämma om de ville medverka i studien eller inte. Både i missivbrevet och 

innan intervjun påbörjades fick informanterna lämna samtycke till att vara med i studien. De 

fick även information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att det inte 

kommer innebära några negativa konsekvenser. Varje informant intervjuades en gång och 

intervjun varade runt 45 minuter. Vi tog hänsyn till om informanten hade några särskilda 
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villkor, exempelvis vart intervjun skulle genomföras. De behandlingssekreterare som 

intervjuades arbetar med barn och ungdomar, men då uppsatsen syftar till att se till vilka 

faktorer som kan leda till en lyckad respektive mindre lyckad arbetsinsats och inte att 

undersöka specifika klienter och familjer har samtycke inte inhämtats från klienter och 

familjer. I mailet där vi frågar om informanterna är intresserade av att delta skriver vi att vi är 

intresserade av att informanterna berättar om ett ärende med ett barn eller ungdom som gått 

bra och ett som gått mindre bra. Under intervjun berättade informanterna övergripande om 

dessa ärenden, dock är det av stor vikt att poängtera att behandlingssekreterarna arbetar under 

den sekretess som råder inom socialtjänsten, och de berättade om sina ärenden med fokus på 

generella faktorer som de ansåg var gynnande eller missgynnande för ärendet och inga 

detaljer som kan härleda till en specifik klient berättades. De informanter som ställde upp på 

intervju är personer som har en viss relation till en av författarna, dock anser vi inte att de har 

befunnit sig i en beroendeställning då relationen inte längre är aktuell.  

 

För att ta hänsyn till informanternas anonymitet har konfidentialitetskravet tagits i beaktande. 

Delvis har detta skett genom att kommunen där intervjuerna genomförts och där 

informanterna arbetar inte nämns vid namn, utan omnämns som en landsbygdskommun som 

är avlägset beläget i Sverige (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 

2016). Alla informanter benämns som kvinnor då det arbetar fler kvinnor än män inom 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004) och inga riktiga namn förekommer i studien. Fortsatt 

har information som kan härledas till enskild person inte tagits med av etiska skäl. För att 

skydda informanternas identitet och etiskt känslig information har författarna till denna 

uppsats skrivit under ett avtal dem emellan om tystnadsplikt gällande etiskt känslig 

information, (se bilaga 3). De intervjuer som genomfördes dokumenterades genom inspelning 

och både inspelning och efterföljande transkribering har förvarats på säker plats. Inför 

skrivandet av uppsatsen har information som kan härledas till enskild person inte tagits med. 

 

Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att de informanter som har intervjuats 

i denna studie har fått information om att det som sägs vid intervjun endast kommer att 

användas för denna studie och efterföljande seminarium. Efter godkänt resultat på uppsatsen 

kommer de inspelade intervjuerna att raderas.   

  

Förförståelse 

Inför denna studie har båda författarna gått in med viss förförståelse i ämnet då vi båda har 

erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Vi anser att det är övervägande positivt att vi 

besitter denna förkunskap då det har hjälpt oss att smalna av området vi vill skriva om. Vår 

förförståelse har delvis hjälpt oss att få fram studiens syfte och frågeställningar då vi besitter 

en förkunskap om ämnet samt egna upplevelser om vilka styrkor och svagheter som kan 

förekomma inom socialtjänsten. Fortsatt anser vi att förförståelse för ämnet har hjälpt oss i 

vårt sökande efter informanter samt övrig information. Även i vår kontakt med informanterna 

kan denna förförståelse ses som övervägande positiv. Prasad (1997) menar på att kunskap 

inom det ämne som forskaren studerar kan resultera i att deltagarna lättare får förtroende för 

forskaren och delar med sig av information som deltagaren vanligtvis inte hade berättat. Vi 

har under denna studie haft i åtanke att vår förförståelse kan leda till att vi drar förhastade 
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slutsatser då vi redan i studiens uppstart haft en tanke om i vilken riktning studiens resultat 

kunnat te sig. För att undvika detta har vi eftersträvat att koppla informanternas intervjuer till 

tidigare forskning samt annan relevant litteratur för att öka legitimiteten i de slutsatser vi 

kommit fram till, och därmed öka studiens trovärdighet.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilka är organisationsteori, 

empowerment och rollteori. Valet av att använda oss av dessa teoretiska utgångspunkter 

grundar sig i att vi kan dra paralleller till studiens syfte och frågeställningar. Att använda sig 

av tre olika teoretiska utgångspunkter syftar till att skapa förutsättningar för att få en bredare 

och mer djupgående förståelse för det insamlade materialet. Organisationsteori hjälper oss att 

förstå hur intern och extern samverkan inom den aktuella verksamheten tas i uttryck och hur 

vi kan förstå den i relation till vårt syfte och frågeställningar. Empowerment ger oss 

förståelse för delar av de centrala faktorer som behandlingssekreterarna anser är 

betydelsefulla i arbetet med barn och unga. Empowerment hjälper oss att förklara faktorerna 

på ett djupare plan och hur människan förhåller sig och påverkas av dessa. Slutligen kan vi 

använda oss av rollteori i analysen för att förstå socialarbetarens olika roller och hur denne 

förhåller sig till begreppen kontroll & tvång kontra stöd & hjälp. Vi kan också dra nytta av 

rollteori för att få större förståelse för både samverkan och de centrala faktorer som 

förekommer i arbetet med barn och unga. Nedan följer en kort beskrivning av de olika 

begreppen och hur vi applicerar dessa på vårt insamlade material.  

 

Organisationsteori 

Organisationsteori har sitt ursprung i läran om organisationer och syftar till att förklara hur en 

organisation och de olika komponenterna samverkar med andra verksamheter, men även hur 

det kan se ut inom den aktuella verksamheten. Vidare hjälper organisationsteori oss att förstå 

en verksamhets funktion, struktur samt deras sätt att arbeta (Morén, 1994). 

Användandet av organisationsteori är relativt ny men det finns redan mycket litteratur med 

olika infallsvinklar. Vi valde att använda oss av det synsätt som är av intresse främst för 

beteendevetare. Tonvikten läggs här på det beteende som finns inom den enskilda 

organisationen eller på mänskliga faktorer som blir aktuella när olika arbetsuppgifter skall 

fördelas och bestämmas samt vilka beslut som skall fattas. Inom denna inriktning går det 

även att se till vilka externa och interna krafter som är med och formar organisationen 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Inom organisationsteorin finns det fem olika 

analysnivåer som består av individ, grupp, organisation, samhälle samt internationell/global 

nivå. Vi valde att fokusera på den tredje analysnivån som är organisationsnivån. Att analysera 

på organisationsnivå innebär att fokus läggs på begreppen koordinering och arbetsdelning 

som en utgångspunkt inom verksamheten. När ett större antal personer arbetar tillsammans 

finns det behov av att skapa regler och beslut om hur arbetsprocessen skall se ut och vilka 

mål som ska strävas mot. Detta kan exempelvis innebära koordinering av olika uppgifter och 

relationer till viktiga aktörer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Med stöd i denna teori vill vi se vilken påverkan den interna och externa samverkan kan ha 

behandlingssekreterare emellan, både när det kommer till samverkan bland kollegor men 

även när det kommer till samverkan mellan exempelvis socialtjänst och skola. 
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Behandlingssekreteraren håller i kontakter både internt och externt vilket är en central del i 

det dagliga arbetet (Uppgifter hämtade från aktuella kommunens hemsida, 2016). Vi väljer 

att tillämpa organisationsteori för att förklara det komplexa som finns inom 

behandlingssekreterarnas arbete.  

 

Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som blivit mycket populärt och används som ledord i många 

organisationer. Dess popularitet har på senare tid även ökat inom vetenskapen (Askheim & 

Starrin, 2007). Empowerment som begrepp kommer ursprungligen från USA och har ännu 

inte fått någon bra översättning till svenska. Empowerment kan för många ses som något 

diffust och svårdefinierat. I begreppet finns ordet power som översatt till svenska betyder 

styrka, kraft och makt. Empowerment syftar även till ord som exempelvis självtillit, 

delaktighet, stolthet och egenkontroll (Askheim & Starrin, 2007).  Några av anledningarna till 

att Empowerment används inom hjälpande organisationer och verksamheter är för att den 

betonar vikten av att stötta människor i utsatta situationer, både vid ett akut läge och på 

längre sikt. Begreppet syftar dels till att se till människan som en aktiv aktör som själv kan se 

till sin situation och vad som behöver förändras (Askheim & Starrin, 2007), men även till att 

människan skall få kraft och energi att komma ur den maktlöshet som situationen skapar och 

få större inflytande över det egna livet (Askheim, 2007). Begreppet empowerment hjälper oss 

att få större förståelse för de mänskliga faktorerna som är viktiga för både 

behandlingssekreterare och socialsekreterare i arbetet med barn och unga. Vi ser att båda 

yrkesgrupperna använder sig av empowerment i deras arbete för att stärka klienten och bygga 

en bra relation. Empowerment hjälper oss att förklara faktorerna på ett djupare plan och hur 

människan förhåller sig och påverkas av dessa. Empowerment kan även ses som ett viktigt 

verktyg för att stärka arbetsgrupper när det kommer till frågor kring samverkan.   

 

Rollteori 

Rollteori ingår i den sociala kontext där de psykologiska aspekterna av människans beteende 

beaktas (Parrish, 2012). Inom rollteorin riktas fokus på hur en persons beteende påverkas 

utifrån personens sociala omgivning då denna omgivning innehåller roller som personen 

förväntas uppfylla och utföra. En ”roll” kan förklaras som hur en person förhåller sig till en 

position som är definierad utifrån den sociala kontexten eller förväntningar som finns på 

personen (Parrish, 2012). Dessa roller kan se olika ut beroende på vilken situation personen 

befinner sig i, exempelvis kan en människa pendla mellan olika roller beroende på om 

personen agerar som professionell på en arbetsplats eller som privatperson (Engdahl & 

Larsson, 2011). Dessa sociala roller kan även påverkas beroende på dynamiken som finns 

mellan personerna, exempelvis dominans, offer eller clown (Parrish, 2012). De roller som en 

människa innehar ger en känsla av identitet som kan reflektera hur personen uppfattas av sig 

själv och av andra människor. Med hjälp av rollteori kan en större förståelse ges till hur 

människan agerar i sin miljö, detta genom att ge en bild av hur olika relationer mellan 

människor kan skapa mönster avseende förväntningar och beteende. Dessa förväntningar 

eller beteende kan vara bidragande när det kommer till den plats eller status som en person 

tar eller tilldelas i olika sociala situationer (Parrish, 2012). För en person som arbetar inom 

socialt arbete kan rollteori användas i arbetet med klienter som ser socialarbetaren som ett hot 
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då klienten ser sig själv som en individ som inte är i behov av stöd och försvarar sig mot den 

hjälp som personen kan erbjudas (Parrish, 2012). Denna teori förklarar socialarbetarnas olika 

roller i verksamheten samt de arbetsuppgifter som följer med detta. Dessa roller kan variera 

beroende på vilken social situation som behandlingssekreteraren befinner sig i. 

Socialarbetaren måste förhålla sig till olika roller inom organisationen beroende på den 

sociala situationen med en klient, men också som anställd inom en verksamhet. Med hjälp av 

rollteori kan vi förstå den komplexa situation som kan uppstå i samarbetet mellan 

behandlingssekreterare och socialsekreterare. Vi har uppmärksammat att det kan uppstå 

rolloklarhet mellan yrkesgrupperna, Parrish (2012) skriver att rolloklarhet kan uppstå i 

situationer då personer känner sig osäkra på vilken roll de har i det sociala sammanhanget.  

 

Samverkan 

Under följande rubrik kommer betydelsen av intern och extern samverkan att åskådliggöras, 

samt visa på vikten av samverkans betydelse i socialtjänstens arbete. 

 

Under senare år har samverkan blivit ett allt vanligare begrepp inom den svenska 

välfärdsstaten. Begreppet omnämns främst inom förändrings- och utvecklingsarbete. Ett 

enkelt sätt att beskriva vad samverkan innebär är att vända på ordet, det vill säga att verka 

tillsammans. Detta innebär att olika parter eller individer arbetar tillsammans för att 

åstadkomma något gemensamt (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Danemark och Kullberg 

(1999) menar att samverkan inte längre är ett alternativ, utan en nödvändighet för att 

verksamheter och organisationer ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och möta de 

förändringar, i form av effektivisering och decentralisering som sker inom den svenska 

välfärdsstaten.  

 

Inom den offentliga sektorn har samverkan mellan olika aktörer ökat under de senaste 

årtiondena (Germundsson, 2011). Det har blivit allt vanligare att olika välfärdstjänster 

erbjuds av fler aktörer vilket har lett till att andelen specialisering och professionalisering har 

ökat. En konsekvens av ökad professionalisering och specialisering är att verksamheten 

riskerar att bli splittrad och att organisationen och myndigheten får svårare att ha en 

helhetssyn. Detta ökar risken för att klienten hamnar mellan de olika organisationernas 

ansvarsområden. I och med den ökade risken att klienten kan hamna i gråzonen har kravet på 

samverkan mellan olika aktörer ökat. Samverkan mellan olika aktörer syftar till att förbättra 

kvalitén på stödet till klienten genom att olika aktörer gemensamt kan bidra med kunskap, 

kompetens och resurser (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Socialstyrelsen (2008) skriver 

att det tidigare har gjorts försök till extern samverkan mellan olika verksamheter för att få ett 

större helhetsperspektiv kring klienten, dock har det ofta visat sig funnits brister i samverkan 

mellan landsting, kommun och andra aktuella verksamheter. När det kommer till samverkan 

mellan olika aktörer har forskning visat på att samverkan i många fall kan vara mer 

svårgenomfört och resurskrävande än vad de inblandade parterna räknat med (Huxham & 

Vangen, 2005). Svårigheter med interprofessionell samverkan kan vara att det finns 

skillnader i varierande utbildningsbakgrund, verksamhetsspråk, värdegrund, skillnader i 

status och lön, skilda lojaliteter samt otydlighet kring ansvarsområden och roller. Även 

problem med sekretess och informationsöverföring kan ses som svårigheter när det kommer 
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till samverkan mellan olika professioner och verksamheter. Fördelar med extern samverkan 

kan vara en bättre arbetsmiljö för de professionella där de kan stötta varandra och dela 

erfarenheter (Germundsson, 2011). Samverkan kan ses som en komplex process där flera 

olika faktorer inverkar och påverkar. I ett gemensamt strategidokument gällande samverkan 

kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ses faktorerna struktur, styrning och 

samsyn som viktiga för att få till en samverkan (Socialstyrelsen, 2000). 

 

För att få till en väl fungerande samverkan mellan olika verksamheter är det en förutsättning 

att verksamheterna har kunskap om varandras arbetsuppgifter, roller och kompetens, samt att 

aktörerna känner en tilltro till varandra. Tidigare forskning visar på att en förutsättning för 

samverkan i en organisation kan vara hur organisationen är geografiskt utformad. De 

geografiska gränserna lägger den grund till hur handläggaren organiserar sitt arbetssätt både 

mot klienter och mot andra professionella i organisationen. Denna gränssättning kan även få 

betydelse för hur olika organisationer kan utveckla samverkan sinsemellan varandra 

(Löfström, 2013). På de arbetsplatser där samverkan sedan tidigare är bristfällig kan detta 

förstärkas av att personalen på arbetsplatsen inte har gemensamma lokaler. Dock behöver 

skilda lokaler inte vara i sig en orsak till sämre samverkan (Dedic & Einemo, 2012). 

 

Vid placering av barn och ungdomar har socialtjänst, skola samt hälso-och sjukvård ett 

ansvar för att samverka kring barnet eller ungdomen. Trots att det finns reglerade krav kring 

samverkan finns det dokumenterade brister. De dokumenterade bristerna visar på att 

verksamheterna i många fall har orimliga förväntningar och inte tillräckligt med kunskap om 

varandras yrkesroller, vilket riskerar att leda till misstroende mellan de olika yrkesgrupperna. 

Den samverkansskyldighet som verksamheterna har verkar inte vara känt. En orsak till att 

samverkan försvåras kan vara att olika organisationer tolkar gemensamma begrepp på olika 

sätt. Det finns dessutom en osäkerhet i hur sekretesslagstiftningen ska användas i enskilda 

ärenden. Dessa faktorer medverkar till att insatserna gällande barnet och ungdomen blir 

splittrad och ordnas inte på ett tillräckligt sätt. Ett annat hinder för samverkan är att det inom 

varje verksamhet (hälso-sjukvård, skola och socialtjänst) finns flera yrkesgrupper vilket 

resulterar i att det i vissa ärenden finns många personer runt barnet (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2013). I Bloms undersökning (1998) blir det tydligt att många klienter anser att 

kontakter med fler än en socialarbetare ger en känsla av rörighet och brist på personligt 

intresse. Socialstyrelsen & Skolverket (2013) menar att det blir svårare för de inblandade 

parterna att se sin del i den situation som barnet eller ungdomen för närvarande befinner sig i. 

Exempelvis omfattas socialtjänsten av utredande socialsekreterare, behandlingssekreterare, 

socialnämnden, familjehemssekreterare och i vidare perspektiv även personal på HVB och 

familjehemsföräldrarna. 
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Kunskapsöversikt och tidigare forskning 

De artiklar, avhandlingar och böcker som presenteras i detta kapitel avser tidigare forskning 

och annan relevant litteraur som berör olika delar i studiens syfte. Första underrubriken är 

centrala faktorer i arbetet med barn och unga. Vidare kommer begreppen stöd & hjälp kontra 

kontroll & tvång presenteras i underrubriken makt och rollers betydelse inom 

behandlingsarbete.  

 

Centrala faktorer i arbetet med barn och unga 

I denna del av kunskapsöversikten kommer centrala faktorer i det sociala arbetet att närmare 

belysas. Vidare kommer fokus att ligga på hur forskning förhåller sig till behandlingsarbete 

med klienter. 

 

Jenner (2004) menar att bemötande är en central fråga när den professionelle arbetar med 

behandling eller motivationsarbete. Revstedt (2002) skriver att personer som arbetar med 

behandlingsarbete bör eftersträva en positiv människosyn. Fortsatt menar författaren att en 

positiv inställning är ett faktum i allt behandlingsarbete. Sundell och Hansson (2012) belyser 

att relationen som uppstår mellan behandlaren och klienten är det mest primära och centrala i 

behandlingsarbetet. I en studie av Ribner och Knei-Paz (2002) skriver forskarna att relationen 

mellan den professionelle och klienten är en förutsättning för att arbetet ska kunna bli 

framgångsrikt. Blom (1998) menar att det mest centrala för att nå resultat i 

behandlingsarbetet är att klienten upplever behandlaren som förstående och känner tilltro till 

behandlaren. Morén (1994) menar även att det krävs att relationen är personlig, kreativ, äkta 

samt att det finns en igenkännande faktor mellan behandlaren och klienten. Vidare menar 

också Sundell och Hansson (2012) att tillämpningen och behandlingsmetoden inte ska vara 

det centrala i behandlingsarbetet. Det mest centrala i arbetet för behandlaren är att uppnå den 

mest effektiva och framgångsrika behandlingen för varje klient.  

 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att få till ett bra behandlingsarbete är 

relationen mellan behandlaren och klienten. Detta kan ske genom att behandlaren försöker 

förmedla engagemang, hopp, tilltro, aktning, förståelse och ärlighet (Revstedt, 2002). 

Engagemang förmedlar behandlaren till klienten genom att visa att behandlaren bryr sig om 

klienten, exempelvis genom att hjälpa till att ordna ett boende eller åka tillsammans med 

klienten till sjukhuset om klienten behöver vård. Om klienten känner att behandlaren gör 

detta för att denne bryr sig kan detta fungera som en stark positiv bekräftelse för klienten 

(Revstedt, 2002). I ett behandlingsarbete är det viktigt att behandlaren kan förmedla en känsla 

av hopp till klienten. Det är viktigt att klienten känner att det finns möjlighet till förändring, 

även om klienten har haft mindre lyckade försök tidigare, exempelvis försökt sluta med 

droger men inte lyckats (Revstedt, 2002). En annan förutsättning för ett lyckat 

behandlingsarbete är att behandlaren kan förmedla en känsla av tilltro. Klienten behöver 

känna att det finns någon som tror på klientens egen kapacitet och förmåga (Revstedt, 2002). 

Aktning är en attityd som behandlaren behöver visa i arbetet med klienten. Klienten kan ha 

gjort sig skyldig till olika brott och det är viktigt att behandlaren kan skilja på klienten som 

person och det brott som klienten gjort sig skyldig till (Revstedt, 2002). Förståelse är även 

detta en viktig attityd för behandlaren att förhålla sig till i mötet med klienten. Många klienter 
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kan uppleva sig som missförstådda och ensamma i det som de har upplevt. För att få ett bra 

behandlingsarbete är det av stor betydelse att behandlaren kan förmedla en känsla av att 

behandlaren förstår hur klienten känner sig (Revstedt, 2002). Ärlighet är ytterligare en attityd 

som är viktig att förhålla sig till och som innebär att behandlaren kan förhålla sig till de 

tidigare attityderna på ett ärligt och äkta sätt. Det betyder även att alla andra känslomässiga 

reaktioner mot klienten är äkta, detta för att visa på trovärdighet och nå fram till klienten 

(Revstedt, 2002). 

 

Genom ovan nämnda attityder kan behandlaren tillsammans med klienten få till ett motiverat 

förändringsarbete. Då behandlaren lyckas förmedla dessa attityder kan det ta sig uttryck i 

arbetet med klienten. En klient som är motiverad till förändring kan visa detta exempelvis 

genom att komma på utsatta besök och träffar samt andra aktiviteter som bestämts mellan 

behandlaren och klienten. Genom ett bra arbete kan klienten känna förtroende och få tillit till 

behandlaren, som ger större förutsättningar för klienten att öppna upp sig känslomässigt 

(Revstedt, 2002). För att upprätthålla en bra relation bör behandlaren sträva efter att 

innehållet ska vara varaktigt, frekvent och kontinuerligt. Huvudregeln för ett framgångsrikt 

socialt förändringsarbete är att socialarbetaren har möjlighet att bygga upp en nära och 

meningsfull relation till klienten. Forskning visar att en trygg relation mellan behandlare och 

klient betyder mer för det positiva utfallet av en behandlingsprocess än själva metoden 

(Tjersland, Engen & Jansen, 2011). En behandlare inom socialtjänsten som huvudsakligen 

arbetar med förändringsarbete har en mängd centrala redskap till förfogande för att lyckas 

närma sig sin klient. Dessa redskap är bland annat intoning och empati, bekräftelse och 

accepterande, stöd, uppmuntran och hopp, skydd och omsorg. På så vis menar Tjersland, 

Engen och Jansen (2011) att vi använder oss själva som redskap för att komma nära klientens 

upplevelsevärld. 

 

I motsats till ett positivt förändringsarbete finns det också gånger då behandlaren inte når 

fram till klienten vilket kan visa sig i att klienten inte får något förtroende för behandlaren 

och blir kritisk, misstänksam och avvisande. Detta kan ta sig uttryck genom att klienten inte 

själv aktivt medverkar till en förändring. Risken finns då att klienten förväntar sig att 

behandlaren skall kunna behandla utan klientens egen medverkan och engagemang  

(Revstedt, 2002). 

 

I arbetet med barn och unga finns vanligtvis föräldrarna eller vårdnadshavarna med i 

förändringsarbetet. I arbetet med familjen är det viktigt att skapa en förståelse mellan 

socialarbetaren och den aktuella familjen för att öka förutsättningarna att lyckas i 

förändringsarbetet (Jenner, 2004). Forskning har visat att socialtjänstens företrädare inte har 

tillräcklig bred kunskap om den bakgrund och förutsättningar familjen besitter. Denna 

oförståelse riskerar att leda till missförstånd och konflikter i relationen mellan familj och 

socialarbetare (Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 2014). Som uppmärksammats i 

inledningen råder det en hög arbetsbelastning på olika socialkontor runt om i landet. Detta är 

särskilt förekommande inom arbetet med barn och unga (Socialstyrelsen, 2016). Forskning 

har visat att socialarbetare som arbetar med barnavård anser att arbetsuppgifterna i sig är 

intressanta och givande men att det är svårt att genomföra ett bra arbete då de rätta 
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förutsättningarna saknas. Arbetet kan ställa höga krav på socialarbetaren, både när det 

kommer till svårighet och arbetsbelastning. I en studie visade det sig att socialarbetare visade 

tecken på psykisk ohälsa då över hälften av de personer som intervjuades led av 

sömnsvårighet. Tre fjärdedelar uppgav att de delvis eller helt kände väldigt stor press och en 

tredjedel av de intervjuade upplevde att de kände sig olyckliga och nedstämda. Under studien 

visade det sig också att personalomsättningen var stor (Tham, 2008). 

 

Sammanfattningsvis finns det olika förutsättningar som kan ses som centrala faktorer för att 

få ett lyckat eller mindre lyckat resultat i arbetet med barn och ungdomar. Som tidigare källor 

indikerat styrker även Hill (2005) dessa påståenden då författaren menar att det är en 

förutsättning att det finns en god behandlingsallians mellan ungdomen och behandlaren. 

Detta är av stor vikt för att ungdomen ska kunna förändra sina negativa tankar och 

upplevelser till en positiv inställning, vilket i sin tur kan öka chansen till en lyckad 

arbetsinsats (Degner & Henriksen, 2007).  

 

Makt och rollers betydelse inom behandlingsarbete 

I denna del av kunskapsöversikten kommer motpolerna stöd & hjälp respektive kontroll & 

tvång närmare att belysas i förhållande till varandra. Vidare kommer fokus att ligga på hur 

forskning förhåller sig till dessa motpoler i arbetet med klienter.  

 

För de flesta socialarbetarna som arbetar i nära relation till människor finns det en 

maktaspekt som kan ses som ständigt närvarande. Denna makt behöver inte stå i motsats till 

den vilja att hjälpa som finns bland de professionella. De båda motpolerna makt och hjälp 

kan ses som olika sidor av samma mynt och ses som nödvändiga inslag i yrkesprofessionen 

(Swärd & Starrin, 2006). Att arbeta inom socialtjänsten är en utmaning på många sätt. 

Dagligen måste socialarbetaren anpassa och förhålla sig till de lagar och regler som 

socialtjänsten styrs av. Samtidigt som socialarbetaren anpassar sitt arbete efter lagar och 

förordningar måste den professionelle försöka möta klientens behov på ett välvilligt och 

tillmötesgående sätt. Socialarbetare inom individ- och familjeomsorg är exempel på 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkratens komplexa yrkesroll och förhållningssätt mot klienten 

kan leda till motsättningar dem emellan då socialarbetare arbetar med frågor som riktar sig 

direkt mot klienten (Wörlén, 2010). Socialtjänsten står inför dagliga prioriteringar och 

gränsdragningar vilka bottnar i beslutsfattande från politiker och tjänstemän. Wörlén (2010) 

menar att socialarbetaren kan avgöra vilka klienter som är berättigade hjälp och i vilken 

omfattning klienten ska erbjudas hjälp och stöd.  

 

Hertz & Johansson (2012) skriver att när professionella möter människor som behöver hjälp 

av något slag, sker det ofta inom ramen för bestämda villkor och förhållanden. Socialarbetare 

måste förhålla sig till förordningar, lagar och normer som styr den specifika 

arbetssituationen. Socialarbetaren möter dagligen dilemmat att hantera konflikten mellan 

kravet på kontroll och viljan att kunna hjälpa och stötta klienten. Blom & Morén (2007) 

skriver att politiska riktlinjer och regler styr socialtjänstens arbete men ger samtidigt 

utrymme för socialarbetarens individuella bedömningar i enskilda ärenden. Socialarbetarens 

komplexa roll som innefattar ett stort handlingsutrymme innebär att den professionelle har 
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möjlighet att avgöra vilken klient som har rätt till vård eller annan stödinsats och hur denna 

insats ska utformas. Många gånger kan denna möjlighet gynna en klient då socialarbetaren 

kan anpassa insatsen efter klientens behov. Detta kan också få konsekvenser som innebär att 

klienten diskrimineras eller skadas utifrån exempelvis ålder, kön eller etnicitet. Wörlén 

(2010) skriver att socialarbetaren sitter på makten att väga olika typer av behov och insatser 

gentemot varandra. Detta resulterar i att klienter med unika behov ställs emot varandra 

utifrån vilka behov de har och vilka insatser som finns att tillgå. Även om socialarbetaren 

behöver prioritera klienterna utifrån krav och behov är det viktigt att varje människa blir sedd 

och lyssnad på (Tjersland, Engen & Jansen, 2011). 

 

Johansson och Skrinjar (2001) skriver i deras studie gällande komplexiteten i yrkesroller 

mellan poliser och socialarbetare. I studien finns begreppen hjälp och omsorg men även makt 

och kontroll. Vanligtvis definieras socialarbetare utifrån begreppen hjälp och omsorg, 

samtidigt som poliser definieras utifrån begreppen makt och kontroll. Resultatet visar på att 

begreppen makt och kontroll är betydande i båda yrkesrollerna. I arbetet som socialarbetare 

ingår till stor del kontrollutövning, trots att yrket karaktäriseras som hjälpande (Johansson & 

Skrinjar 2001). Studien belyser att båda yrkesgrupperna kan se kontroll som ett verktyg i att 

ge omsorg och hjälp. Deltagarna i studien visade sig inte reagera över den kontroll och makt 

som respektive yrkesgrupp besitter. Socialarbetare ansåg att kontrollaspekten i yrket blev 

tydlig då beslut fattades enligt tvångslagarna, dock var det inte alla socialarbetare i studien 

som märkte av detta (Johansson & Skrinjar, 2001).  

 

Det är detta förhållningssätt med å ena sidan stöd & hjälp respektive kontroll & tvång som 

genomsyrar socialtjänstens arbete. Beroende på hur situationen för klienten fortlöper kan 

någon av dessa begrepp vara mer framträdande. Med utgångspunkt i dessa begrepp kan det 

komma att påverka hur relationen mellan den professionella och klienten utvecklas (Swärd & 

Starrin, 2006). 
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Resultat 

Analysmetoden tematisk analys hjälpte oss i vårt arbete att ta fram koder och teman i 

intervjusvaren. Genom kodning har vi lyckats uppmärksamma de faktorer och begrepp som 

varit mest återkommande, vilka sedan utmynnat i olika teman. De olika temana handlade i 

stort om centrala faktorer, motpolerna stöd & hjälp kontra kontroll & tvång, samt samverkans 

betydelse. Nedan följer de teman som successivt visade sig i intervjusvaren. 

 

Centrala faktorer 

I temat behandlingssekreterarens egna egenskaper berättade informanterna att deras 

arbetsmetoder skiljer sig beroende på vad klienten har för typ av behov och insats. 

Genomgående för alla informanter var att arbetet kretsar mycket kring att bygga relationer 

och skapa förtroende för barn och ungdomar. En informant uttryckte sig; “Relationen. Det är 

det allra viktigaste för mig”. För att bygga en bra relation och få ett bra förtroende för barnet 

uppgav behandlingssekreterarna att det krävs kontinuitet samt att kunna bevisa för barnet 

eller ungdomen att de står kvar i alla lägen. Vissa av informanterna menade dock att 

relationerna bygger mycket på personkemi och att den bör överensstämma mellan klient och 

behandlingssekreterare. Nästintill alla informanter ansåg att en god relation kräver 

uthållighet, ärlighet, rakhet och tydlighet. Fortsatt uppgav majoriteten att det krävs ett stort 

engagemang, stor motivation och ett genuint intresse för att lyckas med detta, vissa menade 

även att ju större erfarenhet de har desto mer underlättar det arbetet. En av intervjupersonerna 

menade att allt behandlingsarbete handlar om fingertoppskänsla och förmågan att kunna 

bemöta människor utifrån deras personligheter och omständigheter. Majoriteten av 

intervjupersonerna beskrev att det är viktigt att vara flexibel och ha möjlighet att lägga upp 

arbetet efter ungdomens egna behov. Detta innebar att samtal med ungdomen kan ske på 

olika platser, exempelvis på socialkontoret, i bilen, under promenaden eller på fiket. Samtliga 

menade att flexibilitet är en förutsättning för att lyckas i arbetet med barn och unga.  

 

Otillräcklighet är ett tema som beskriver informanternas egna egenskaper och upplevelser av 

att inte nå fram och lyckas närma sig barnet eller ungdomen. Alla informanterna uppgav att 

det är viktigt med bra personkemi, om inte personkemin stämmer blir ärendet mycket mer 

svårjobbat. De informanter som upplever att de inte når fram till barnet eller ungdomen och 

lyckas skapa en bra relation upplever att de blir dåliga möten och samtal, samt att de tappar 

kontroll över situationen. Detta tror majoriteten kan vara anledningen till att de ibland ställer 

för höga krav på klienten för snabbt.  

 

Mottaglighet var ännu ett tema, och inom detta fann vi att samtliga informanter ansåg att för 

att lyckas i arbetet med barn och unga är det av stor vikt att barnet eller ungdomen under 

insatsens gång är delaktig och mottaglig för insatsen. Vidare menar samtliga informanter att 

ungdomen behöver vara motiverad för att få till en lyckad behandling. En informant gav 

exempel på detta då hon uttryckte följande; “Hon var inte mottaglig, hon tyckte bara jag var 

jättejobbig”. Informanten menade att om inte klienten är mottaglig för stöd och hjälp, ökar 

risken för att arbetsinsatsen blir mindre lyckad. Fortsatt menar informanterna att mycket 

handlar om tillfälligheter, det gäller att komma in med rätt insats vid rätt tidpunkt i klientens 
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liv. Majoriteten av informanterna menade att de behöver vara flexibla i arbetet för att kunna 

forma och anpassa sig efter vart klienten befinner sig där och då. 

 

Samtliga informanter beskrev att ytterligare en faktor för att lyckas i arbetet med barn och 

unga är en väl fungerande organisationsstruktur, vilket är namnet på detta tema. Alla 

informanter beskrev att rutiner och struktur inom organisationen är nödvändiga faktorer för 

att lyckas i arbetet med barn och unga. Informanterna menar att det bör vara tydligt vad olika 

yrkesgruppers roller är i organisationen och vad uppdraget för respektive medarbetare 

innebär. Några av informanterna menade att chefen har stor del i detta och att det är chefens 

ansvar att se till så att organisationsstrukturen är tydlig för varje medarbetare. Ytterligare en 

betydande faktor är de resurser som kommunen har att tillgå. Några av informanterna 

upplever att det finns få resurser att tillgå då det är en liten kommun. En informant uttryckte 

sig “...vi är ett väldigt litet samhälle här och vi har inte lika stort utbud som i större städer 

eller andra samhällen. Det tycker jag är frustrerande”. Trots att dessa informanter upplevde 

att de finns få resurser att tillgå anser många att kommunen varit generös gällande olika 

utbildningar, vilket lett till större kunskap inom specifika metoder och tillvägagångssätt i 

arbetet med barn och unga. Vissa informanter uppgav att det är viktigt att använda sig av 

kunskapen när det kommer till att avsluta ärenden i rätt tid, informanterna menar att det är 

viktigt att inte avsluta ett ärende förrän klienten är redo. Fortsatt menar majoriteten av 

informanterna att en stadig arbetsgrupp med låg personalomsättning och geografisk närhet till 

varandra underlättar för att lyckas i arbetet med barn och unga.  

 

Ytterligare ett tema som går att identifiera genom koderna är bristfälliga förutsättningar i 

verksamheten. En informant menade att organisationens utformning och arbetssätt har 

förändrats över tid, vilket lett till att idag arbetar behandlingssekreterarna inte lika nära 

samhället som de gjorde för några år sedan. Detta menar informanten delvis beror på att det 

är en liten kommun med allt stramare budget, vilket lett till minskade resurser i form av tid 

och pengar för bland annat socialtjänsten och skola. Två av informanterna uppgav även att 

budgeten påverkar de utbud av insatser som de kan erbjuda sina klienter. De minskade 

resurserna har resulterat i minskad flexibilitet för informanterna. En av informanterna uppgav 

att hon förr kunde finnas med på exempelvis skoldiscon och andra evenemang där ungdomar 

vistades, men idag finns inte denna möjlighet på grund av besparingar inom verksamheterna. 

Informanten uttryckte sig följande; “...vi jobbade mer annorlunda då än vad vi gör nu, vi var 

med ungdomarna på ett annat vis...vi jobbade närmare samhället, idag gör vi inte det i 

samma utsträckning, jobbet har ändrat sig.”. Vidare beskrev några informanter att den 

aktuella socialtjänsten har haft hög personalomsättning vilket resulterat i ansträngd 

arbetsstruktur, bristfällig kontinuitet och bristfälligt kvalitativt arbete.  

 

Stöd & Hjälp  

Fortsatt berättade samtliga informanter att för att lyckas i arbetet med barn och unga anser de 

att det är en stor fördel att de ej besitter någon myndighetsutövning mot enskilda individer. 

Utifrån detta skapade vi temat ingen myndighetsutövning. Många av informanterna anser sig 

dra stor nytta av att inte sitta i en beslutsfattande position. Samtliga menar att då de inte 

behöver fatta några myndighetsbeslut som kan vara missgynnande för klienten ökar 
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förutsättningarna för att komma närmare en individ och bygga en bra relation. Informanterna 

berättade att de inte i samma utsträckning som socialsekreterare kan gynna eller missgynna 

en klient då de ej har befogenhet att ta några myndighetsbeslut. Några av informanterna 

tyckte att rollen som icke beslutsfattare minimerade maktskillnaderna mellan 

behandlingssekreterare och klient. Vissa informanter upplevde att det kan gynna en 

klientrelation att inte vara beslutsfattare då de inte fattar några beslut som går emot klienten 

vilket de upplever som fördelaktigt. En informant uttryckte att hon “får mindre skit”, genom 

att slippa ta beslut som går emot klienten, vilket hon menade ökar chanserna till en lyckad 

arbetsinsats.  

 

I temat behandlingssekreterares uppfattning om sitt yrke beskriver vissa av de intervjuade 

behandlingssekreterarna sig själva som en stödperson, de beskriver sin yrkesroll som en 

“stödroll”. Somliga av informanterna ansåg att deras kontakt med barnet och ungdomen  

”är på ett annat plan”, jämfört med socialsekreteraren. En informant uppgav att många av 

barnen inte har några bra förebilder hemma, informanten menar att under insatsen kan 

klienten se behandlingssekreteraren som en förebild och inte som något hot.  Informanterna 

beskriver att deras fokus ligger mer på att skapa en relation och få förtroende än att utgå från 

en manual eller en viss metod. En av informanterna uttryckte, “relation före metod”. För att 

lyckas med detta uppgav informanterna att det krävs flexibilitet i arbetet. En informant 

uttryckte att det är viktigt att behålla sin professionella roll som behandlingssekreterare och 

inte börja “glida med” föräldrarna och tillsammans med föräldrarna tycka illa om 

socialsekreteraren. Hon upplevde att det är en väldig balansgång och att det kan finnas 

svårigheter med detta då hon befinner sig mellan två parter.  

 

Majoriteten av informanterna upplevde det positivt att vara behandlingssekreterare då det är 

lättare att skapa en relation till klienten. Det fanns dock några informanter som upplevde att 

deras yrkesroll var i likhet med socialsekreterarens. Utifrån detta har nästa tema namngetts 

med likheter i yrkesroller. Vissa av informanterna menade att myndighetsutövning inte 

behöver påverka relationen negativt, de ansåg att relationens betydelse är lika viktig i arbetet 

som socialsekreterare. De menade att de båda yrkesgrupperna bör ha samma förhållningssätt 

och eftersträva en likvärdig relation trots olika uppdrag och yrkesroller. En informant 

uttryckte sig följande; “...jag hade inte ändrat mitt arbetssätt även om jag arbetade som 

socialsekreterare, jag hade ändå strävat efter att bygga upp en så bra relation som möjligt”. 

Vidare menade dessa informanter att behandlingssekreterare och socialsekreterare jobbar i 

team och bör därför ställa krav på klienten tillsammans. Några informanter menade att 

socialsekreterare och behandlingssekreterare har samma tillvägagångssätt i arbetet med barn 

och unga, men på grund av resursbrist och hög personalomsättning hos socialsekreterarna har 

de inte möjlighet att lägga ner den tid som krävs för att bygga en bra relation. 

 

Kontroll & Tvång 

Behandlingssekreterarna menade att socialsekreterarna är den yrkesgrupp som sitter på själva 

myndighetsutövningen, därav valet av tema myndighetsutövning. Socialsekreterarna är mer 

kontrollerade av regler och lagar, då en stor del av arbetsuppgifterna innefattar 

beslutsfattande och granskning. Informanterna själva kopplar begreppen kontroll & tvång till 
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socialsekreterarens arbete. Informanterna uttryckte att det är socialsekreterarna som “sätter 

ner foten”, om det skulle behövas. Vissa informanter menade att socialsekreterarens 

arbetsuppgifter innehåller mer styrning och kontroll jämfört med behandlingssekreterarens 

arbetsuppgifter. En informant menade att klienter och familjer har en mer hatisk syn mot 

socialsekreterare jämfört med behandlingssekreterare. Vidare menade vissa informanter att 

barn speciellt omfattas av myndighetsutövning då de inte i lika stor utsträckning som vuxna 

har lika mycket att säga till om när det kommer till behandling eller socialtjänstens insatser 

överlag. En informant uttryckte följande; “Ett barn eller ungdom tvingar vi oss på i princip, 

den har ju inget val direkt som en vuxen”.  

 

Slutligen beskriver temat strukturerade relationer den uppfattning informanterna tror att 

socialsekreterare har gentemot sina klienter. Samtliga informanter ansåg att 

socialsekreterarna har ett annat förhållningssätt än de själva när det kommer till arbetet med 

barn och unga. En informant ger som exempel; “...som socialsekreterare har man ju kanske 

ett annat förhållningssätt, ska man ta sig an tuffa utredningar kanske man måste ha lite 

distans, för att klara det”. Med det menade informanten att tuffa utredningar kräver ett 

tuffare förhållningssätt mot klienten. En informant beskrev socialsekreterarens relation till 

klienten som mer manualbaserad jämfört med behandlingssekreterarens relation. Informanten 

tror att detta beror på att socialsekreteraren måste ha svar på vissa frågor i utredningen, 

därmed blir också samtalen och mötena med klienten mer fakta och manualbaserade. 

 

Samverkan  

I likhet med temat intern samverkan beskriver informanterna att för att lyckas i arbetet med 

barn och unga är det en förutsättning att den interna samverkan är fungerande. Med intern 

samverkan syftar informanterna på den relation och det samarbete som finns dem emellan, 

men även den samverkan som finns mellan behandlingssekreterarna och socialsekreterarna 

då behandlingssekreterarna arbetar på uppdrag av socialsekreterarna. Vissa informanter 

menade att en god kommunikation, hjälpsamma och tillgängliga kollegor är en förutsättning 

för att lyckas i arbetet med barn och unga. Denna tillgänglighet ökar då samtliga informanter 

uppgav att de alla arbetar under samma tak och därmed har en geografisk närhet till varandra, 

vilket underlättar arbetet. En informant uttryckte; “Där jag jobbar nu jobbar vi mycket med 

öppna dörrar och vi får tack vare det till en bra samverkan. Det blir nog så på ett litet 

kontor, vi hjälper varandra”. Att arbeta under samma tak menade vissa av informanterna 

ökar förutsättningarna att vara flexibel i arbetet. En informant menade att geografisk närhet är 

fördelaktigt i mindre kommuner då deras kontor inte är lika utspridda som i större städer.  En 

av de intervjuade behandlingssekreterarna beskrev att de en gång i veckan har 

ärendehandledning, vilket innebär att behandlingssekreterare och socialsekreterare 

tillsammans går igenom ärenden. Detta menade informanten är positivt då de kan hjälpa 

varandra i olika ärenden. Fortsatt menar informanten att teambuilding mellan kollegor stärker 

gruppen och ökar chanserna för god intern samverkan. Alla informanter uppgav att 

samverkan är allt när det kommer till att få till en bra insats med ett barn eller ungdom.  
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Samtliga informanter ansåg att det är av stor vikt att ha ett brett kontaktnät, exempelvis bra 

kontakt med skolan, barnavårdscentralen och barn- och ungdomspsykiatrin. Utifrån detta 

arbetades temat extern samverkan fram. Två av informanterna berättade att de själva 

eftersträvat att bygga upp egna personliga kontaktnätverk med externa aktörer då de anser att 

det är extra viktigt i en liten kommun. En informant uttryckte följande; “...man får bygga 

sina kontakter själv på ett sånt här litet ställe. Men det kan vara väldigt svårt”. Förutom bra 

kontakter med kollegor och myndigheter, ansåg majoriteten av informanterna att det krävs ett 

bra samarbete med familjen för att få till ett bra resultat med ungdomen. En informant 

menade att skolan är drivande vilket underlättar för den externa samverkan, detta för att 

skolan ses som en viktig part i behandlingsarbetet enligt informanten. Vidare menade vissa 

informanter att det är av stor vikt att respektive verksamheter är insatta i varandras arbete och 

vilken roll de har i barnets liv. I likhet med intern samverkan beskrev alla informanter att 

extern samverkan är allt för att få till en bra helhet kring barnets situation. 

 

Bristfällig intern samverkan namnger detta tema då informanterna beskrev att det finns 

brister inom organisationen när det kommer till samverkan mellan kollegor. En informant gav 

exempel på detta genom att beskriva att det kan bero på osynkat arbete, dålig spontanitet och 

otydlig rollfördelning mellan behandlingssekreterare och socialsekreterare. En informant 

uttryckte sig; “Samarbetet och samverkan fungerar inte så bra i organisationen skulle jag 

säga...jag upplever att det inte är tillräckligt tydligt vad varje handläggare ska göra, 

socialsekreterare har svårt att släppa sina ärenden helt till oss behandlingssekreterare”. En 

av informanterna uppgav att hon tycker att det vore bättre om det enbart var en person som 

hade hand om all kontakt med klienten, detta för att skapa mindre förvirring för klienten. 

Vidare menade en annan informant att för att få till en lyckad intern samverkan krävs det att 

de personer som skall arbeta ihop jobbar utifrån samma arbetssätt. Flera informanter menade 

på att öppna dörrar ökar tillgängligheten och samverkan i verksamheten, dock framkom det i 

en intervju att en informant resonerade över att öppna dörrar kanske inte passar alla då vissa 

människor gillar att jobba ostört.  

 

Samtliga informanter menade att utan en väl fungerande samverkan försvårar det arbetet med 

barn och unga avsevärt. Utifrån detta skapades temat bristfällig extern samverkan. 

Genomgående beskriver informanterna att det är större risk att utföra ett mindre bra arbete 

när verksamheter strävar mot olika håll och har olika mål. Informanterna resonerade kring att 

de olika målen kan bero på olika lagstiftningar som verksamheterna måste förhålla sig till. 

Fortsatt menar de att det är en förutsättning att alla inblandade verksamheter i ungdomens liv 

gemensamt kan upprätta ett mål som är rimligt för barnet. Flera av de intervjuade 

behandlingssekreterarna beskrev en frustration då de upplevt att inblandade verksamheter 

inte kunnat samverka kring barn och deras behov. Fortsatt beskriver samtliga informanter att 

det är svårt att göra ett bra arbete om de inte lyckas få till en bra samverkan med föräldrar. En 

informant uttryckte “Man måste få med alla på tåget”. En informant beskrev att det ibland 

behövs tas snabba beslut inom socialtjänsten, finns det då inte en fungerande extern 

samverkan kan det försvåra arbetet, vilket kan leda till felaktig insats för barnet. Vissa av 

informanterna uppgav att det kan finnas svårigheter med att komma i kontakt med andra 

verksamheter, exempelvis barnavårdscentralen, barn- och ungdomspsykiatrin samt skolan 
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och att mer samverkan behövs inom dessa områden. I och med den bristande externa 

samverkan uppgav några informanter att de känner att information kring klienter försvinner 

längst vägen, vilket enligt informanterna kan resultera i att klienten hamnar mellan stolarna.    

 

Analys  

I följande kapitel kommer vi att tolka delar av vår empiri med stöd i tidigare forskning samt 

egna reflektioner och tankar. Resultatet indikerar på att faktorer som engagemang, stor 

motivation och genuint intresse från behandlingssekreterarnas sida är viktiga faktorer för att 

lyckas i arbetet med barn och unga. Trots att dessa faktorer står i centrum för att lyckas i 

arbetet med barn och unga kunde vi se flera faktorer som kan göra situationen komplex och 

försvåra arbetet. Informanterna uttryckte att några av dessa faktorer är otillräckliga resurser, 

bristande intern och extern samverkan samt bristfälliga förutsättningar i verksamheten.  

 

En av informanterna uppgav att hon för några år sedan fanns tillgänglig på skoldiscon och 

andra evenemang där ungdomar vistades under kvällstid. Som ett resultat av besparingar 

inom kommunen uppger informanten att hon idag inte i lika stor utsträckning har möjlighet 

att närvara vid dessa event. Vi ser detta som en konsekvens av att samhället förändrats i en 

riktning som går mer och mer mot ett manualbaserat och administrativt tänk, där den enskilda 

individen sätts åt sidan för att upprätthålla ett så effektivt system som möjligt.  

Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014) skriver att sedan 1980-talet har det i Sverige funnits en 

ambition att i allt större utsträckning effektivisera den offentliga sektorn. Denna strävan efter 

effektivisering tänker vi ursprungligen kommer från privata företag och kallas för New 

Public Management. Fortsatt menar Lindkvist, Bakka & Fivelsdal (2014) att för att lyckas 

med denna effektivisering har det i Sverige fokuserats på strukturändringar, kvalitetsproblem 

och personalpolitik inom verksamheter. Sammanfattningsvis utgår New Public Management 

från att effektivisera verksamhetens arbetssätt genom mål och resultatstyrning, detta sker med 

hjälp av bland annat tester och utvärderingar. New Public Management tänket har 

implementerats i både kommuner, sjukhus och undervisningsinstitutioner.  

 

Vår erfarenhet inom socialtjänsten speglar vårt antagande då det är kännbart att kommuner 

får allt mindre resurser samtidigt som allt högre arbetsbelastning och krav ställs på 

socialarbetare. Vår uppfattning är att samhällets krav på effektivisering samtidigt som 

resurserna minskar kan riskera att faktorer som engagemang, motivation och genuint intresse 

successivt avmattas då mer fokus läggs på mätbara resultat och inte på individens välmående. 

I ett samhälle där organisationer går mer och mer mot ett effektivt och resultatinriktat arbete 

kan organisationsteori hjälpa oss att förstå verksamhetens struktur, funktion och sätt att 

arbeta. Att analysera på organisationsnivå innebär att fokus läggs på att se till begreppen 

koordinering och arbetsdelning som en utgångspunkt inom verksamheten. När ett större antal 

personer arbetar tillsammans finns det behov av att skapa regler och beslut om hur 

arbetsprocessen skall se ut och vilka mål som ska strävas mot (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 

2014). 

 

I en arbetsmiljö där stress blir allt mer påtagligt och arbetet i allt större omfattning mäts i 

form av resultat och effektivitet anser vi att det är nödvändigt att stanna upp och reflektera 
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över vad socialt arbete i grunden står för och vad det faktiskt innebär. Det kan vara av 

intresse att uppmärksamma den förskjutning i synsätt som socialt arbete genomgått under 

åren. Filantropin som är en motsvarighet till dagens sociala arbete, har sitt ursprung i 1800-

talet och grundar sig i värderingar som medmänsklighet, kärlek, osjälviskhet och kristlig 

barmhärtighet (Meeuwisse & Swärd, 2006). Under årtiondena har den filantropiska filosofin 

gått från att vara ett kall där människors engagemang och vilja har styrt arbetets gång och 

utformning, till ett samhälle som mäter människors mående utifrån verktyg som bygger på 

mätbara resultat samt omfattas av myndigheters regler och förordningar (Meeuwisse & 

Swärd, 2006). Verksamheter i den offentliga sektorn står inför allt mer omfattande 

administrativa arbetsuppgifter vilket inneburit att insatserna utformas för att effektivisera den 

hjälp som kan erbjudas (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Vi tänker att 

behandlingssekreterarens roll fortfarande har kopplingar till filantropins ursprung och att våra 

informanter strävar efter att se till klienten och vad denne behöver för att få till en förändring. 

I studien har begrepp som engagemang, stor motivation och ett genuint intresse varit centrala 

för att öka chanserna att lyckas i arbetet med barn och unga. Trots att dessa begrepp står i 

fokus och är relevanta för de arbeten som behandlingssekreterarna utför ser vi även att 

yrkesgruppen står inför bristande resurser och förändrade arbetsförhållanden som gör att 

arbetet inte kan utföras på det sätt som informanterna hade önskat. 

 

Den mest centrala faktorn som framkommit är enligt informanterna en bra relation till 

klienten. Samtliga informanter menar att en bra relation är en förutsättning för att lyckas i 

arbetet med barn och unga. En informant menar att behandlingssekreterarens roll “är på ett 

annat plan”, jämfört med socialsekreterarens, vilket vi tolkar som att relationen är av än 

större betydelse för behandlingssekreteraren. Vi förstår resonemanget, samtidigt som vi 

tänker att en god relation bör underlätta i vissa klientkontakter då socialsekreterarens 

arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning som kan innebära missgynnande beslut, tuffa 

besked och konflikter. En stabil relation där det finns utrymme för delade åsikter och 

konflikter tänker vi ökar chansen för socialsekreteraren att kunna hantera de eventuella 

konflikter som uppstår då det finns en stabil relation att luta sig tillbaka mot. Situationen kan 

samtidigt bli komplex då många socialsekreterare runt om i landet har en hög 

arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2016), vilket vi tänker kan innebära att de inte i lika stor 

utsträckning som behandlingssekreterare kan fokusera på att bygga en bra relation. Detta 

anser vi kan återspegla yrkesrollernas olika förhållningssätt där socialsekreterarens samtal är 

mer fakta och manualbaserade samtidig som behandlingssekreterarens arbete utmynnar i en 

roll där relation och förtroende är mer centralt. Vi använder begreppet empowerment för att 

få större förståelse för de mänskliga faktorerna som är viktiga för både 

behandlingssekreterarna och socialsekreterare i arbetet med barn och unga. Vi ser att båda 

yrkesgrupperna bör använda sig av empowerment i deras arbete för att stärka klienten och 

bygga en bra relation som vi tänker är grundpelaren i arbetet med barn och unga.  

 

Vi ser att begreppen stöd & hjälp respektive kontroll & tvång har många åtskildaktigheter.  

Behandlingssekreterarna beskriver att deras förhållningssätt mot klienten grundar sig i 

begreppen stöd & hjälp, samtidigt som informanterna menar att socialsekreterare till största 

del omfattas av begreppen kontroll & tvång. Samtliga behandlingssekreterare anser sig kunna 
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dra stor nytta av att inte besitta någon myndighetsutövning då det ökar förutsättningarna för 

att bygga en bra relation till klienten. Fortsatt menar informanterna att deras arbetssätt delvis 

skiljer sig åt då de har olika förhållningssätt till klienten. Vi kunde utläsa i vårt material att 

när behandlingssekreteraren såg arbetsinsatsen som lyckad pratade informanten i “vi-termer” 

och vikten av att jobba som ett team. Vidare uppmärksammade vi att när 

behandlingssekreteraren pratade om arbetsinsatser som blivit mindre lyckade pratade 

informanten i “vi och dom” termer. Detta kom till uttryck när en behandlingssekreterare gav 

exempel på att vissa socialsekreterare har svårt att släppa in behandlingssekreterare i ärenden. 

Vi ser två anledningar till att detta scenario kan inträffa, den ena bottnar i personens egna 

egenskaper och hur personen själv väljer att arbeta. Vi ser även att oviljan att släppa in en 

behandlingssekreterare i ärendet kan grunda sig i att de båda yrkesgrupperna inte är 

tillräckligt insatta i varandras uppgifter vilket kan skapa rolloklarhet. Parrish (2012) menar att 

rolloklarhet kan uppstå då en person känner osäkerhet på vad en roll kan innebära. Vi tänker 

att socialsekreterarens roll inom socialtjänsten är mer tydlig och framträdande då 

yrkesgruppen i större utsträckning är erkänd och omtalad. Behandlingssekreterarens roll kan 

ses som mer oklar då begreppet inte används inom alla kommuner då yrkesgruppen har olika 

benämningar och uppdrag. Vi anser att tydlig rollfördelning inom en verksamhet är en 

förutsättning för att det arbete som utförs ska erhålla en bra kvalitet. Verksamhetens 

organisationsstruktur bottnar i yrkesrollernas uppbyggnad där det tydligt bör framgå vad 

respektive medarbetare har för uppgifter och roll i organisationen. Med hjälp av rollteori kan 

en större förståelse ges till hur den professionelle agerar i sin miljö, detta genom att ge en bild 

av hur olika relationer mellan människor kan skapa mönster avseende förväntningar och 

beteende. Inom rollteorin kan fokus riktas på hur den professionelles beteende påverkas i 

verksamheten personen befinner sig i då denna omgivning innehåller roller som personen 

förväntas uppfylla och utföra (Parrish, 2012). Om det finns oklarheter kring dessa yrkesroller 

anser vi att chefen bör framträda och förtydliga respektive medarbetares roll i organisationen. 

Detta för att främja samspelet mellan behandlingssekreterare och socialsekreterare samt öka 

förutsättningarna så att de anställda får möjlighet att utföra ett bra arbete. Vi tänker att chefen 

har det yttersta ansvaret gällande tydlig struktur över vad varje medarbetare ska göra, dock 

anser vi att samtliga medarbetare på arbetsplatsen också besitter ett ansvar i att vara flexibel 

och mottaglig i sin yrkesroll för att kunna samarbeta med sina kollegor.  

 

Informanternas svar återkommer regelbundet till hur viktigt det är med en fungerande 

samverkan för att uppleva att arbetet med barn och unga blir lyckad. Samtliga 

behandlingssekreterare uppmärksammar fördelen med den geografiska närhet det innebär att 

arbeta i samma lokaler som socialsekreterarna. I likhet med vad tidigare forskning visar är en 

förutsättning för samverkan hur organisationen är geografiskt utformad. De geografiska 

gränserna ligger till grund för hur handläggaren organiserar sitt arbetssätt, både mot klienter 

och mot andra professionella i organisationen (Löfström, 2013). Vi tänker att en mer samlad 

arbetsgrupp kan möta de behov som finns inom socialtjänsten på ett mer framgångsrikt sätt 

om de olika yrkesgrupperna behandlingssekreterare och socialsekreterare har en bra intern 

samverkan. Ett bra samspel mellan yrkesgrupperna där de professionella kan rådfråga och få 

stöd av varandra skapar större förutsättningar för att de arbeten som utförs kan generera i 

ökad rättssäkerhet och bättre kvalitativt arbete. Ett tillfredsställande samspel där parterna 
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använder sig av varandras kunskap och erfarenheter anser vi kan öka chanserna till att en 

klient får rätt insats vid rätt tidpunkt i livet, vilket intervjupersonerna uttrycker är en av 

förutsättningarna för att lyckas i arbetet med barn och unga. Ur ett mer långsiktigt perspektiv 

ser vi att en god intern samverkan kan resultera i att insatsen i större utsträckning kan 

utformas efter individens behov. Genom att rätt insats tillämpas vid lämplig tidpunkt tänker 

vi att vissa klienters tid inom socialtjänsten kan minimeras. På längre sikt kan detta i sin tur 

resultera i ekonomiska besparingar för kommunen. 

 

Resultatet visar att extern samverkan är ytterligare en betydande faktor i arbetet med barn och 

unga. Informanternas svar skiljer sig åt när det kommer till hur den externa samverkan i den 

aktuella kommunen fungerar. Ett hinder som vi har identifierat är de olika lagstiftningar som 

exempelvis finns mellan socialtjänsten och skolan, där vi framförallt ser sekretessen som en 

begränsning. Olika sätt att förhålla sig till sekretess kan göra det svårt för de olika 

verksamheterna att samarbeta då socialtjänsten har en mer omfattande sekretess mot skolan 

(SFS 2009:400). Vi tänker att detta kan påverka samarbetet då skolan i många fall kan känna 

sig exkluderade då de inte får ta del av socialtjänstens arbete om hur det går i en utredning. 

Vidare tror vi att en del av problemet kan grunda sig i att de två yrkesgrupperna inte är 

tillräckligt insatta i varandras yrken vilket många gånger kan leda till frustration dem 

emellan. Vi tänker att en konsekvens av detta kan bli att skolan gör färre orosanmälningar 

och istället försöker lösa problemen internt då upplevelsen kan vara att socialtjänsten inte ger 

den respons som skolan önskar. En lösning på detta problem tänker vi kan vara att 

socialtjänsten i allt större utsträckning visar sig inom skolväsendet med syfte att berätta hur 

socialtjänstens arbete går till samt hur socialtjänsten förhåller sig till den lagstiftning som 

finns. Vi tänker att detta skulle kunna öka förståelsen mellan verksamheterna och få dem att 

inse att de kan behöva ha överseende gällande varandras yrkesroller och uppdrag, för att 

istället fokusera på barnets bästa. 

 

Slutligen ställer vi oss frågan, har vi fått svar på uppsatsens syfte och frågeställningar? 

Studiens resultat visar på att behandlingssekreterarna anser att engagemang, förmågan att 

bygga hållbara relationer, förmågan att skapa förtroende, förmågan att vara flexibel och 

vikten av samverkan är centrala för att en arbetsinsats med barn och unga blir lyckad. Om 

inte dessa faktorer finns med i arbetet ökar risken för att insatsen blir mindre lyckad. Vidare 

visar resultatet att behandlingssekreterarna till större del förhåller sig till begreppet stöd & 

hjälp, samtidigt som socialsekreterarna enligt informanterna förhåller sig till de båda 

begreppen stöd & hjälp respektive kontroll & tvång. Gällande samverkan uppger samtliga 

informanter att både intern och extern samverkan är en förutsättning och av stor betydelse för 

att lyckas i arbetet med barn och unga. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studiens 

syfte och frågeställningar därmed är besvarade. 
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Diskussion 

Vi ser att studiens syfte har relevans inför vår kommande profession som socionomer. 

Studiens resultat visar på faktorer som inte enbart har relevans inom den aktuella 

socialtjänsten, utan vi ser även att dessa faktorer är relevanta i många andra verksamheter och 

yrkesområden inom det sociala arbetet. Val av ämne grundar sig delvis i tidigare erfarenheter 

då vi båda har arbetat inom socialtjänsten där vi uppmärksammat olika styrkor och svagheter 

i bland annat organisationsstruktur, samverkan och bemötandet av klienter. Vi gick in i denna 

studie med en förförståelse som vi baserade en del av vårt syfte och frågeställningar på. 

Resultatet i denna studie styrker vissa av de tankar och erfarenheter vi haft sedan tidigare då 

vi kan finna detta i dels informanternas svar men även i tidigare forskning.  

 

Baserat på studiens syfte och frågeställningar anser vi att vårt urval gällande informanter är 

relevant för att kunna besvara frågeställningarna. För att ytterligare öka legitimiteten i studien 

hade det varit intressant att intervjua socialsekreterare då studien i nuläget omfattar en grupp 

behandlingssekreterare och deras tankar om hur socialsekreterare förhåller sig till begreppen 

stöd & hjälp och kontroll & tvång. Studien omfattar de svar och antaganden som de 

intervjuade behandlingssekreterarna har om socialsekreterarnas förhållningssätt i den aktuella 

kommunen. Det är av vikt att poängtera att socialsekreterarna i fråga inte fått möjlighet att 

respondera och bemöta dessa antaganden, vilket innebär att det än så länge enbart är 

antaganden och inget som behöver överensstämma med verkligheten.  

 

Vidare ser vi det som nödvändigt att kritiskt reflektera och granska vilken roll vi som 

författare har i förhållande till studien. Det är av stor vikt att vi kritiskt reflekterar över vårt 

förhållningssätt gentemot vårt data, samt genomgående undviker att rikta studien efter våra 

egna intressen och erfarenheter. Vi är medvetna om att den person som genomfört 

intervjuerna har en viss relation till intervjupersonerna, dock vill vi uppmärksamma att vi har 

gjort vad vi anser kunnat göra för att minimera att intervjupersonernas svar begränsas av den 

relation som finns. Utifrån vetskapen om att det finns en viss relation har vi eftersträvat en 

flexibel intervjuguide med många öppna svarsmöjligheter för att på så sätt minska risken att 

styra informanternas svar i en viss riktning. För att undvika att undermedvetet styra svaren i 

en viss riktning har vår intervjuguide lästs av två för studien oberoende personer som kommit 

med konstruktiv kritik och feedback.  

 

Gällande urval av informanter hade ett större tidsutrymme kunnat resultera i fler 

intervjupersoner. Ett större urval hade kunnat generera fler unika svar och infallsvinklar till 

studiens syfte och frågeställningar. Vi vill dock poängtera att trots fler informanter hade 

studiens generaliserbarhet till andra kommuner mest troligt inte ökat då resultat av kvalitativ 

ansats enbart kan generaliseras till den population utifrån forskaren hämtat sitt sammanhang 

(Mc Cracken, 1988). Gällande våra teoretiska utgångspunkter anser vi att samtliga begrepp 

varit relevanta då vi har haft användning av dem i vår analysdel vilket skapat en större 

förståelse för studiens innehåll. För att närma oss den maktaspekt som varit påtaglig genom 

studien skulle de teoretiska utgångspunkterna kunna kompletteras med begreppet 

intersektionalitet. Ur ett intersektionellt perspektiv är makt ett centralt begrepp då forskaren 

kan studera hur makt tar sig uttryck i specifika situationer och miljöer (Mattsson, 2015). Vi 



 

29 

ser en stor relevans i detta begrepp då vi kan identifiera att olika perspektiv på makt 

förekommer i socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. 

 

Slutligen ställer vi oss frågan vad vi anser är centrala faktorer när det kommer till arbetet med 

barn och unga? Under studiens gång har faktorer som relationens betydelse, fungerande 

intern och extern samverkan, engagemang och olika förhållningssätt till myndighetsutövning 

uppmärksammats vara betydande faktorer i arbetet med barn och unga. Vi är benägna om att 

hålla med om att detta är relevanta faktorer som bör eftersträvas, dock saknar vi vad vi anser 

är en av de viktigaste faktorerna vilket är förebyggande arbete. Vi ser att förebyggande arbete 

kan föra mycket gott med sig både för kommunen och ungdomarna själva. För kommunen ser 

vi ekonomiska vinster då förebyggande arbete kan minska utgifter gällande vårdkostnader på 

behandlingshem och stöd från socialtjänst. För ungdomen ser vi stora fördelar med 

förebyggande arbete då socialtjänsten kan möta upp barn och ungdomars behov i ett tidigare 

skede, vilket kan hindra och motverka att ungdomen senare i livet hamnar i kriminalitet och 

utanförskap. Samtliga informanter berättar att flexibilitet och en förmåga att bygga relationer 

är en förutsättning i arbetet med barn och ungdomar. Då förebyggande arbete enligt oss 

kräver förmågan att kunna vara flexibel samt kunna skapa goda relationer till barn och 

ungdomar blir det en självklarhet för oss att det förebyggande arbetet bör utföras av 

behandlingssekreterarna då de enligt oss är den bäst lämpade yrkesgruppen för uppdraget. 

 

Avslutningsvis har vi under denna studie uppmärksammat att ämnesområdena centrala 

faktorer i arbetet med barn och unga, stöd & hjälp respektive kontroll & tvång och samverkan 

är väl beforskade. Dock finner vi intresse av vidare studier då resultatet i studien visade att en 

grupp behandlingssekreterare anser att det är gynnsamt i relationen med klienten att arbeta i 

en position som inte innefattar myndighetsutövning. Utifrån resultatet har vi ett intresse att 

med hjälp av deduktiv ansats genomföra en fortsatt studie med syfte att undersöka om 

myndighetsutövning är gynnsamt i relationen med klienten. Då denna studie visar på att 

myndighetsutövning ej är gynnsam i relationen med klienten vill vi i den kommande studien 

undersöka om detta enbart omfattar informanternas syn på myndighetsutövning, eller om vi 

kan finna ytterligare stöd för detta. För att kunna genomföra den kommande studien anser vi 

att urvalet bör vara socialsekreterare i den aktuella kommunen som arbetar med barn och 

unga, detta då informanterna anser att socialsekreterarna i den aktuella kommunen är den 

yrkesgrupp som omfattas av myndighetsutövning i deras arbete.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Hej! Hoppas att allt är bra med dig!  

 

Jo, det är såhär att i slutet på September ska jag och en annan tjej påbörja vår C-uppsats. Vi 

har tänkt att undersöka behandlingssekreterares upplevelse av betydelsefulla faktorer för att 

uppleva att arbetsinsatsen med barn och ungdomar blir lyckad respektive mindre lyckad. 

Varför jag mailar dig är för att jag vet att du har stor erfarenhet kring att jobba med barn och 

ungdomar både inom socialtjänsten men också inom andra myndigheter.  

 

Vi undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju där jag kommer att ställa lite frågor till 

dig. Tanken är att du ska tänka ut ett fall/uppdrag med en ungdom/barn du jobbat med som 

du upplever går bra/har gått bra och vad det är för faktorer som gör att du upplever det så. Du 

ska också välja ut ett fall/uppdrag med en ungdom/barn som du upplever inte går lika bra. 

Vad är det för faktorer som gör att du upplever att det inte går lika bra? (Självklart inga 

detaljer i ärendet för att röja sekretess utan fokus kommer att ligga på dig som 

behandlingssekreterare och betydelsefulla faktorer för att uppleva att arbetsinsatsen blir 

lyckad respektive mindre lyckad).  

 

Om det är så att du är intresserad och känner att du vill ställa upp på detta så planerar jag att 

genomföra intervjun under vecka 41. Uppskattningsvis gissar jag att intervjun kommer att ta 

mellan 30 min - 1 timme. Du kan väl tänka på saken och återkomma till mig när du vet hur 

du vill göra.  

 

So long, ha det bäst!  

Hälsningar Elin och Josefin 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

-Hur många år har du jobbat som behandlingssekreterare med barn och ungdomar? 

- Kan du beskriva hur du jobbar?  

-Hur är organisationen uppbyggd när det kommer till arbetet med barn och unga? 

-Vilken är din roll i organisationen? 

-Hur ser det interna samarbetet ut mellan teamen i organisationen? 

-Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

-Hur tänker du att uppdelade team kan påverka klientens relation till dig som 

behandlingssekreterare? 

- Hur ser den interna och externa samverkan ut på din arbetsplats? 

- Hur tänker du att relationen till klienten skulle kunna se ut om du jobbat som 

socialsekreterare på barn och unga istället för behandlingssekreterare?  

- Hur tänker du att dina arbetsuppgifter skiljer sig från en socialsekreterare på barn och unga? 

-Jobbar du utifrån någon speciell metod? 

-Hur tycker du att detta fungerar? 

-Hade du velat jobba utifrån en annan metod om du hade fått möjlighet? 

-Vad är en lyckad arbetsinsats för dig? 

-Vad är en mindre lyckad arbetsinsats för dig? 

-Kan du berätta om ett ärende med ett barn eller ungdom där du anser att arbetsinsatsen blivit 

lyckad och varför? 

-Kan du berätta om ett ärende med ett barn eller ungdom där du anser att arbetsinsatsen blivit 

mindre lyckad och varför? 
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Bilaga 3  

 

Härmed tecknas ett tystnadsavtal för Josefin Vernersson och Elin Torstensson avseende att i 

likhet med regel 5 i vetenskapsrådet 2002 inte föra etiskt känsliga uppgifter om enskilda 

identifierbara personer vidare. Nedan undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter. 

 

 

 

 

_______________________                                      __________________________ 

Elin Torstensson                                                          Josefin Vernersson 


