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Sammanfattning 

Forskning visar att arbetssituationen har försämrats betydligt under de senaste åren för 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar i Sverige. Den negativa 

utvecklingen beror på att högre krav ställs på socialsekreterarna idag samtidigt som det sker 

en decentralisering av organisationen, vilket har lett till en mer pressad arbetssituation och en 

hög personalomsättning inom socialtjänsten. 

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med tvångsomhändertagande 

av barn och unga, upplever sin arbetssituation i tvångsomhändertagningsprocessen. Studien 

syftar även till att undersöka hur socialsekreterarna hanterar rollen som tvångsvårdsutövare. 

Studien är baserad på sex kvalitativa intervjuer, vilka utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten för 

studien visar att socialsekreterarna är tvungna att finna personliga strategier för att kunna 

hantera den påfrestande arbetssituationen samtidigt som de anser sig ha ansvaret att framföra 

barnperspektivet i samhället. 

Studiens slutsatser synliggör att socialsekreterarna upplever sig själva som ”Barnens väktare” 

samtidigt som de befinner sig i en ständig process för att finna fungerande strategier som 

underlättar arbetssituationen. 
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Hindberg (2006) menar att den sociala barnavården i svensk media kan sammanfattas genom 

följande ord: ”Damned if you do, and damned if you don’t” (s. 150) där media presenterar en 

bild av hur socialtjänsten antingen kritiseras för att ha gjort för lite eller också för att de inte 

har ingripit nog snabbt i situationer som rör barn. Media larmar också om en allt mer akut 

arbetssituation för socialsekreterare i Sverige. Det talas främst om socialsekreterare som 

arbetar med barn och unga även om samtliga handläggare på socialtjänsten befinner sig i en 

problematisk situation (Grefve, 2015), samtidigt som statusen för socialsekreterare inom den 

offentliga sektorn minskar allt mer (Dellgran & Höjer, 2005).   

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekar i sin tillsynsrapport att 

socialsekreterarna som arbetar med barn och unga brister i rättssäkerheten. De allvarliga 

bristerna rör sig exempelvis om beslut som saknats för omedelbart omhändertagande, 

sekretesshandlingar som kommit bort, hur anmälningar om barn som far illa missats i 

handläggningen och att pågående ärenden inte följts upp enligt gällande regler och rutiner 

(IVO, 2014, s.15). Samtidigt visar forskning att arbetsvillkoren för socialsekreterare som 

utreder barn och unga har försämrats allvarligt under de senaste tio åren (Tham, 2014). 

I Arbetsmiljöverkets sammanställning återfinns socialsekreterare bland de tre yrken som 

rapporterar mest besvär kopplat till arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetsmiljöverket 

påvisar brister i socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö där risken för hot och våld 

förekommer i stor utsträckning. Andra betydande brister som presenteras är hög 

arbetsbelastning, brist på resurser och en hög personalomsättning (Arbetsmiljöverket, 2007). 

En ständig avsaknad av tillräckliga resurser i arbetet leder till en ohanterlig arbetsbelastning 

vilken har visat sig vara en avgörande orsak till varför många inom socialtjänsten lämnar sitt 

yrke (Audit Commission, 2002). I en rapport framställd av Forskning och Utvecklingsarbete 

(4:2010) framkommer det att arbetsförhållandena, snarare än arbetsuppgifterna är anledningen 

till att många socialsekreterare väljer att byta jobb. Arbetsuppgifterna upplevs ofta som 

spännande och utvecklande samtidigt som en hög belastning, krav på dokumentation, 

avsaknad av psykologisk avlastning eller samtalsstöd, gör arbetet tungt. 

Inte nog med att arbetssituationen för socialsekreterare försämras, flera studier och 

kartläggningar visar samtidigt att socialsekreterare inom området barn och unga är en av de 

yrkesgrupper i Sverige som har lägst yrkeserfarenhet (Sveriges Kommun och Landsting, 

2013; Tham, 2007; Dellgran & Höjer, 2005). Media spekulerar också kring vilken roll 

yrkeserfarenheten har vad gäller den höga personalomsättningen medan allt högre krav ställs 

på yrkesverksamma. 

En del forskning har utförts för att närmare studera hur socialsekreterare som handlägger 

barnavårdsutredningar upplever sin arbetssituation. Forskning har visat att socialsekreterare 

på barn- och ungdomsenheter är en särskilt exponerad yrkesgrupp med högre arbetsbelastning 

och krav än övriga yrkesgrupper inom välfärdssektorn (Tham och Meagher 2009). Det som 

gör yrket särskilt krävande är att socialsekreterarna ständigt förhåller sig till skillnaden mellan 

att vara en rådgivare/stödjande funktion och att vara en myndighetsutövare. Studier visar även 

1. Inledning 
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att det är svårt att undersöka arbetsbördan hos socialsekreterare som arbetar med barn och 

unga, eftersom arbetssituationen kan variera på grund av ärendemängden (Tham 2014). 

Under höstterminen 2014 har vi utfört en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom 

socialtjänsten, där vi fick en inblick i arbetssituationen kring ärendena som baserades på LVU 

(Lagen 1990:52 om särskilda bestämmelser om vård av unga). Vi fann det därigenom 

intressant att undersöka hur rollen som tvångsvårdsutövare påverkas av den påfrestande 

arbetskontexten som bland annat presenteras i media. 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av arbetet 

med LVU-utredningar samt kartlägga på vilka sätt socialsekreterarna hanterar rollen som 

tvångsvårdsutövare i gällande arbetskontext. 

Frågeställningar: 

- Hur upplever socialsekreterare sin roll som tvångsvårdsutövare? 

- Hur upplever socialsekreterare LVU-processen? 

- Vilka erfarenheter har socialsekreterare av arbetet med LVU-ärenden? 

- Vilka faktorer påverkar socialsekreterares upplevelser och erfarenheter i handläggningen av  

LVU-ärenden och på vilka sätt? 

- På vilka sätt inverkar arbetskontexten på hanteringen av rollen som tvångsvårdsutövare? 

- Vilka individuella förhållningssätt bidrar till socialsekreterares hantering av rollen som 

tvångsvårdsutövare? 

Denna studie har genomförts av två socionomstudenter. Arbetsfördelningen har varit jämn då 

båda har deltagit i samtliga delar av arbetet. Intervjuerna genomfördes tillsammans vilket 

möjliggjorde att båda kunde ställa följdfrågor eller reda ut eventuella oklarheter. 

Transkriberingen av samtliga intervjuer, kodningen och kategoriseringen skedde dock separat 

för att sedan jämföras och diskuteras. Detta för att minska risken att inverka på varandras 

tolkningar. I övrigt har båda deltagit aktivt i samtliga uppsatsavsnitt under skrivprocessen, 

insamlandet av information, textbearbetning samt handledning. 

En central avgränsning för studien har varit att endast fokusera på handläggningsprocessen för 

tvångsomhändertagandet av barn och unga. Att studera LVU-processen utan att specificera 

barnets ursprung eller kriteriet för LVU-ärendet, var ett medvetet steg i strävan av att få en 

bred bild av deltagarnas upplevelser kopplat till arbetssituationen.  

Innebörden samt definitioner av de begrepp som används i denna uppsats presenteras nedan: 

Barn: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1:2 definieras individer som barn upp till 18 år. 

2. Syfte och frågeställningar 

3. Arbetsfördelning 

4. Avgränsningar och definitioner 
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Barnavårdsutredning: Används synonymt med utredning och inkluderar all den verksamhet i 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg vars syfte är att göra det möjligt för socialnämnden 

att fatta beslut i ett barnärende (Prop. 1979/80:1). 

 

BBIC: Står för Barnets Behov I Centrum, vilket är ett handläggnings- och 

dokumentationssystem som undersöker sju olika aspekter av barnets situation. Barnets behov 

sätts sedan i förhållande till föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa och resurser i hemmiljön 

(Ponnert, 2015a). 

 

LVU-ärende: Ett ärende inom socialtjänsten som handläggs med stöd av Lagen 1990:52 om 

särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

Studiens deltagare: Benämns i uppsatsen som ”intervjupersoner” eller ”deltagare”. 

För att skapa en större förståelse kring den kontext som socialsekreterare är verksam inom, 

kommer följande områden att presenteras nedan: vilket ansvar socialsekreterare i Sverige har 

gällande barn och unga, inom vilka ramar socialsekreterarna arbetar med 

barnavårdsutredningar, vilken roll rättsväsendet och socialnämnden har i ärendegången samt 

hur barn- och maktperspektivet förhåller sig i ärenden som rör LVU.  

5.1 Socialtjänsten för barn och unga i Sverige 

Socialtjänsten i Sverige regleras av Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) - en ramlag, som 

förespråkar frivilliga lösningar och bygger på respekt för människors självbestämmanderätt 

och integritet (SoL 1:1, 3 st.). Svensson, Johansson och Laanemets (2008) beskriver att 

socialsekreterarna kan ses som statens förlängda arm där socialsekreterarnas uppgift är att 

förena medborgarnas behov med socialtjänstens uppdrag.  

Socialtjänsten har enligt SoL 5:1 ett lagstadgat ansvar för att barn i Sverige växer upp under 

trygga och goda förhållanden. Den barnavårdsmodell som används inom socialtjänsten i 

Sverige benämns som den familjestödsorienterade modellen vilken går ut på att separation 

mellan förälder och barn undviks in i det sista, liksom tvångsåtgärder samtidigt som hela 

familjen behandlas som en helhet (Ponnert, 2007). Det svenska arbetssättet inom socialt 

arbete genomsyras av ett systemteoretiskt tankesätt genom vilket familjen ses som ett system, 

där de olika enheterna ständigt påverkar varandra samtidigt som avsaknaden av fullständiga 

sanningar och absolut moral betonas som viktiga beståndsdelar (Hindberg, 2006).  

Socialsekreterare som arbetar med barn och unga ska alltid förespråka frivillighet och 

eftersträva samtycke i arbetet med klienter, vilket inte alltid är möjligt. Socialsekreterarna har 

därför rätt att ingripa med stöd av LVU som är ett komplement till SoL. Ett beslut om vård 

enligt LVU innebär att socialnämnden i kommunen genom en tvångsåtgärd övertar 

föräldrarnas bestämmanderätt över barnet (prop. 1989/90:28, s. 71). Tvångsomhändertagande 

av barn ska dock ske ytterst restriktivt då det är en av de mest integritetskränkande insatserna 

som socialtjänsten kan tillämpa (Svensson, m.fl. , 2008; Cederborg, 2014). 

5. Bakgrund 
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5.2 Ärendegången 

När en anmälan inkommer till socialtjänsten gör socialsekreterarna först en 

förhandsbedömning. Socialtjänsten har i detta skede endast rätt att kontakta vårdnadshavarna 

till barnet (Hindberg, 2006). Om socialtjänsten finner att barnet kan vara i behov av insatser, 

inleds en barnavårdsutredning (SoL 11:1). En utredning enligt SoL kan övergå i en ansökan 

om LVU om barnet bedöms vara i behov av en placering utanför hemmet och 

vårdnadshavarna motsätter sig detta. Detta förekommer främst om socialsekreteraren inte 

kommer överens med vårdnadshavarna, där frivilliga insatser är otillräckliga eller då 

vårdnadshavarna/ barnet inte mottager de föreslagna frivilliga insatserna trots en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas (Ponnert, 2015b).  

En ansökan om LVU kan initieras på grund av brister i hemmiljön (2§, LVU) och/eller på 

grund av socialt normbrytande beteende hos den unge (3§, LVU). Ett initierande av LVU på 

grund av 2§ handlar oftast om att föräldrarna brister i omsorgen för barnet där barnets basala 

behov av mat, trygghet och hygien inte tillfredsställs. Om ett LVU aktualiseras enligt 3§ 

handlar det främst om att den unge genom sitt eget beteende riskerar att påtagligt skada sin 

hälsa och utveckling genom exempelvis missbruk, kriminalitet eller självskadebeteende. 

Socialtjänsten har rätt att i akuta fall omedelbart omhänderta ett barn för tillfällig vård innan 

en barnavårdsutredning har framställts (6§, LVU). Det ska dock framkomma tydligt att barnet 

riskerar att få allvarliga konsekvenser av en fortsatt vistelse i hemmiljön för att ett omedelbart 

omhändertagande ska bli aktuellt. Vid ett akut omhändertagande ska beslutet underställas 

förvaltningsrätten inom en vecka (7§, LVU). Socialsekreterarna ska sedan presentera en 

utredning inom fyra veckor från det att omhändertagandet skett (8§, LVU). 

Hultman och Cederborg (2014) menar att syftet med en barnavårdsutredning är att utreda 

barns behov samt undersöka föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa. Enligt lag ska en SoL-

utredning avslutas inom loppet av fyra månader (SoL 11:2, 3st.). En utredning baseras på 

möten och samtal med barnet och familjen samt omkringliggande nätverk som kan bidra med 

betydelsefull information. Varje ärende bedöms individuellt, vilket innebär att insatsernas 

omfattning kan variera (Ponnert, 2015a). En frivillig insats kan beviljas redan under 

utredningstiden vilket kan medföra positiva förändringar för familjens situation.  

En ansökan om tvångsvård ska innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de 

omständigheter som ligger till grund för beredandet av vård, tidigare vidtagna åtgärder samt 

en presentation av den vård som socialnämnden avser att bereda (4§ 2st., LVU). Enligt 5:1 

Socialtjänstförordningen (2001:937) ska en LVU-utredning särskilt beskriva tre områden: 

”Barnets hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och 

andra närstående. Socialnämndens bedömning av vårdbehovet och vårdnadshavarnas förmåga 

att tillgodose detta behov. Parternas syn på behovet av vård och förhållandena i övrigt.” 

En LVU-utredning ska även innehålla en vårdplan. Ett barns utveckling kan påverkas mycket 

negativt av en placering både emotionellt, intellektuellt samt fysiskt samtidigt som det även 

finns en risk för att barnet utnyttjas och exploateras (Lindholm, 2014). För att förhindra detta 

har socialtjänsten ett uppföljningsansvar rörande de placerade barnen. 
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5.3 Socialnämnden och förvaltningsrättens roll 
En ansökan om LVU ska presenteras inför socialnämnden där politiker bedömer om vård 

enligt LVU ska beviljas (Ponnert, 2015b). Beslutet påverkas dels av om behovet av vård med 

stöd av LVU anses föreligga, men även av kostnaden som placeringen innebär för kommunen. 

Om socialnämnden bifaller ansökan, prövas ärendet i förvaltningsrätten under en muntlig 

förhandling. Ett bifall i förvaltningsrätten kan enligt 33§ Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

överklagas till kammarrätten av den som beslutet angår, och kammarrättens beslut kan efter 

prövningstillstånd överklagas till regeringsrätten. Ett tvångsomhändertagande enligt LVU 

omprövas sedan var sjätte månad i förvaltningsrätten. 

5.4 Barnperspektivet 
Socialsekreterare ska enligt förarbeten och riktlinjer (Prop.2012/13:10) utgå från ett 

barnperspektiv i utredningar som rör barn och unga. Cederborg (2014) menar att 

socialsekreterarnas dokumentation och formuleringar har stor betydelse för hur 

barnperspektivet förmedlas i barnavårdsutredningen. Socialsekreteraren har stor möjlighet att 

påverka utredningen genom valet av informanter samt vilken information som ska presenteras 

i utredningen. Hindberg (2006) beskriver dock att barns rätt att framföra sina åsikter 

kolliderar med föräldrarnas rätt till att bestämma i personfrågor som rör barnet.  

Lindholm (2014) beskriver att barnperspektivet har stärkts i svensk lag genom åren, där en 

betydande förändring skedde vid ratificeringen av barnkonventionen 1989. Barnkonventionen 

är uppdelad i artiklar vilka benämner olika aspekter av barns rättigheter. Den förstärkta synen 

på barn som aktiva sociala aktörer innebär för socialsekreteraren att den unge ska delta i 

processen samt yttra sina åsikter kring utredningen och dess livssituation. Detta är en positiv 

aspekt för barnet samtidigt som det innebär en mer krävande handläggningsprocess för 

socialsekreteraren (Lindholm, 2014). 

Enligt svensk lagstiftning ska barnets bästa komma i det främsta rummet i frågor som rör 

tvångsvård (1§ 5st., LVU). Lagen preciserar dock inte vad barnets bästa är. Orsaken till att 

barnens bästa inte specificeras i lagtexten är att begreppet är relativt (Prop. 1996/97:124 s. 

100). Ponnert (2007) förtydligar att detta dels beror på det nödvändiga tolkningsutrymmet i en 

utredning, men även för att lagtexten inte ska behöva omarbetas i samma takt som samhället 

genomgår kontextuella och strukturella förändringar. 

5.5 Maktaspekten  

Maktaspekten är ett ständigt närvarande fenomen bland de flesta yrkesgrupper som arbetar 

med människor (Meeuvisse, Sunesson & Swärd, 2006). Enligt Meeuvisse m.fl. beskriver 

Foucault att makten är föränderlig och ständigt närvarande i relationen mellan människor och 

att makt i yrkesutövningen är något som socialsekreteraren kan använda om hen bedömer att 

det är nödvändigt. Meeuvisse m.fl. menar att socialsekreterare i Sverige har ett maktövertag 

gentemot klienterna eftersom socialsekreterarna har möjlighet att både erbjuda stöd samt 

ansöka om tvångsvårdsinsatser. Socialsekreterarna tenderar då att utgå från ett paternalistiskt 

förhållningssätt där de bedömer vad klienterna är i behov av för stöd och insatser utan att 

nödvändigtvis tillfråga klienterna om deras åsikter.  
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Eftersom relationen mellan socialsekreterare och klient medför en maktasymmetri där 

socialsekreteraren har ett maktövertag, väcks alltid ett visst motstånd hos klienten (Svensson 

m.fl., 2008). Motståndet som bildas påverkar möjligheten till att bygga en bra relation mellan 

klient och socialarbetare, där socialsekreteraren som innehavare av makten har ansvaret och 

möjligheten att påverka relationen. Svensson m.fl. beskriver vidare att ett 

tvångsomhändertagande innebär en tydlig maktutövning i förhållande till klienten samtidigt 

som den också innehåller omsorgsaspekter. Ett tvångsvårdsomhändertagande innebär därför 

att rollen som hjälpare och kontrollant ställs på sin spets. Hur socialsekreteraren hanterar detta 

beror på tidigare erfarenheter, personliga egenskaper, relationen till klienten samt 

socialsekreterarens kunskap och kompetens på området (Svensson m.fl., 2008). 

Nedan presenteras forskning som bedöms vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

I början problematiseras rollen som myndighetsutövare där relationsbygget mellan 

socialsekreterare och klient har en central roll. Sedan presenteras forskning kring 

rättsprocessen samt hur stor del barnperspektivet har i en barnavårdsutredning. Avsnittet 

avslutas med en forskningsgenomgång kring socialsekreterarnas arbetsmiljö och hur denna 

frammanar strategiska lösningar bland socialsekreterarna. 

6.1 Rollen som myndighetsutövare 

Att vara socialsekreterare är synonymt med att vara myndighetsutövare. Som tidigare nämnts 

agerar socialsekreterarna som statens förlängda arm (Svensson m.fl.,2008) och erhåller 

därmed ett samhälleligt ansvar som innebär en viss makt över enskilda (Friis, 2003 ). Winter 

(2009) visar i sin studie kring socialarbetares upplevelser av sin yrkesroll, att socialarbetare i 

sin yrkesutövning innehar flera olika roller: myndighetsutövare, kontrollant, behovsbedömare 

samt riskbedömare. Winter menar att socialarbetaren upplever att de olika rollerna kolliderar 

med varandra, vilket innebär en känslomässig påfrestning för både socialarbetare och klient. 

Denna påfrestning påverkar i synnerhet relationsbyggandet mellan socialarbetare och klient. 

6.1.1 Relationerna 

En grundläggande aspekt i rollen som tvångsvårdsutövare i ärenden som berör barn och unga, 

är förmågan att bygga relationer med klienterna (Winter, 2009). Mullins (2011) förklarar att 

empati är en grundläggande färdighet för att socialsekreterare ska lyckas bygga dessa 

relationer. De socialsekreterare som lyckas bäst med detta är de som snabbt kan uppfatta och 

besvara den känslomässiga informationen som framkommer vid klientmöten. Avsaknaden av 

den empatiska förmågan hos socialsekreteraren kan därför skapa frustration i mötet med 

klienterna, vilket i sin tur försvårar både relationsbyggandet och socialsekreterarens 

arbetssituation. Mullins (2011) beskriver att en förutsättning för att socialsekreteraren ska 

kunna ha en fungerande relation med klienterna är att föräldrarna fritt får berätta sin historia 

och känna att socialsekreteraren lyssnar utan att döma. Även Dale (2004) beskriver att 

föräldrarna i barnavårdsärenden har en önskan om att socialsekreteraren ska vara stödjande, 

lyssna noga, främja samarbete samt vara "människa". Socialarbetaren hamnar då i en svår sits 

6. Tidigare forskning 
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då denne i första hand ska se till att barnets behov och säkerhet är tryggat, samtidigt som 

klientarbetet ska möjliggöra en återförening med familjen (Mullins, 2011).  

Barnen i tvångsvårdsärenden ser ofta socialsekreterarna som bestraffare snarare än 

beskyddare, eftersom att socialsekreterarnas beslut om tvångsvård ofta går emot barnens 

åsikter. Dessa barn har dock ett behov av en fungerande relation med sin socialsekreterare. 

Barnet är dock sällan nöjd med denna, utan önskar ofta en djupare relation där barnets åsikter 

får större utrymme. Eftersom de lagstadgade kraven innebär en tidspress för 

socialsekreterarna, uppstår svårigheter i utvecklandet av djupare relationer med barnen. Även 

brist på kunskap och resurser är betydande faktorer som hindrar socialarbetarna i deras 

relationsbyggande (Winter, 2009). 

Ponnert (2007) problematiserar socialsekreterarnas uppmaningar till att bibehålla en god 

relation med föräldrarna och barnen i en utredningsprocess angående tvångsvård. Ponnert 

menar att en LVU-utredning därför oundvikligen innebär en balansgång mellan olika 

rättigheter och intressen. Friis (2003) beskriver att LVU-utredningarna ofta fokuserar på 

föräldrarnas negativa sidor och brister, snarare än återger en helhetsbild av barnets 

livssituation. Friis menar att en sådan dokumentationsteknik visserligen kan underlätta för 

socialnämnden vad gäller bifall på ansökan om tvångsvård, samtidigt som en sådan 

beskrivning kan upplevas kränkande för klienterna. Enligt Friis (2003) försvårar detta 

behandlingssyftet för klienterna vilket samtidigt skapar ett antagonistiskt förhållningssätt 

gentemot socialsekreteraren. Friis (2003) förtydligar att en nedvärdering av föräldrarnas 

kompetenser strider mot socialtjänstens rehabiliterande syfte och människosyn samtidigt som 

det kan äventyra möjligheten att föräldrarna och barnet på sikt ska kunna leva tillsammans. 

Ponnert (2007) beskriver dock att en alltför relationellt inriktad argumentation kan medföra 

att barnets skyddsbehov åsidosätts. Detta beror på att socialsekreteraren i sin strävan att hålla 

en god relation med föräldrarna i LVU-ärenden enligt 2§ påverkar tydligheten gällande 

omsorgssvikten hos föräldrarna. Även andra myndigheter kan i ett försök att behålla en god 

relation med familjen, vara ovilliga att ge tydliga eller negativa beskrivningar av föräldrarna. 

Ponnert problematiserar vidare att socialsekreterarna vid avslag av LVU-ansökan i rätten 

riskerar att förlora kontakten med familjen. Trots en fortsatt oro för barnet, saknar 

socialtjänsten då rättigheten att ingripa om inte ny information uppkommer inom två månader 

där behovet av vård enligt LVU bedöms föreligga.  

6.2 Rättsprocessen 

Ponnert (2007) beskriver att utredningar som rör tvångsvård innebär att socialsekreterare 

måste förhålla sig till det rättsliga systemet med tillhörande bevisföring och argumentation då 

tvångsvårdsutredningarna fungerar som beslutsunderlag i en rättslig process. Socialtjänsten 

och rättsväsendet är dock två åtskilda system med ett separat lagligt ansvar, vilket enligt 

Ponnert innebär att dessa aldrig kan samspela tillfredsställande med varandra. De olika 

arbetskulturerna medför att kompromisser och anpassningar måste göras för att möjliggöra en 

samverkan i exempelvis LVU-ärenden. I dagsläget ligger ansvaret för denna anpassning på 

socialsekreterarna. Socialsekreterarens primära fokus i den rättsliga processen tenderar därför 

att hamna på framställningen av en hållbar utredning snarare än barnets eller förälderns rätt. 
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Ponnert beskriver vidare att socialsekreterare som arbetar inom barnavården framhåller den 

ansvarsfördelning som föreligger i dagsläget som positiv, där förvaltningsrätten tar de 

slutgiltiga besluten. Samtidigt efterfrågar många socialsekreterare mer kompetens kring 

barnavård i förvaltningsrätterna vilket idag inte är ett krav (Ponnert, 2007). 

Barnperspektivet ska framkomma tydligt i den rättsliga proceduren. Friis (2003) beskriver att 

synen på barnet som fastställs i Barnkonventionen innebär ett självständiggörande av barnet i 

förhållande till dennes familj, vilket har en avgörande betydelse när utredningen presenteras i 

rätten. Friis menar att barn i praktiken inte har fått större rätt att komma till tals kring sitt eget 

bästa trots att innebörden av artikel 12 (Barnkonventionen) tydligt frammanar detta. Det är 

fortfarande vuxna som innehar definitionsmakten och företräde för avgörandet av vad som är 

barnets bästa. Friis beskriver att Barnkonventionens ratificering har medfört att samhället 

genom staten har övertagit det yttersta ansvaret för barnet. 

6.3 Socialsekreterarnas arbetsmiljö 

Tidigare forskning visar en allt mer påfrestande arbetssituation för socialsekreterare i Sverige 

(Astvik & Melin, 2012; Gustavsson, 2008). Astvik och Melin (2012) menar att en 

decentralisering av socialtjänsten har bidragit till ökade arbetskrav vilket medför att 

socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att finna balansen mellan krav 

och resurser har förflyttats till den enskilda socialsekreteraren. När kraven blir för stora 

tvingas socialsekreteraren tillämpa strategier som antingen äventyrar den egna hälsan eller 

kvaliteten i arbetet. Hockey (1997) menar att anställda som har en hög arbetsbelastning står 

inför en kompromiss mellan att uppnå de professionella kvalitetsmålen kontra den mentala 

ansträngningen. För att hantera ökade arbetskrav och samtidigt upprätthålla samma kvalitet 

fordras att den anställde anstränger sig i en ännu större utsträckning.  

Lipsky (1980) menar att socialsekreterare är en typ av gräsrotsbyråkrater vilket innebär att 

denna yrkesgrupp ofta präglas av ambitiösa politiska och organisatoriska målsättningar vilket 

också medför en hög arbetsbelastning. Lipsky menar att denna typ av yrken lider av en 

ständig resursbrist vilket medför en ökad risk för utbrändhet och hög personalomsättning. 

Enligt Lipsky är det därför omöjligt för gräsrotsbyråkrater i sitt praktiska arbete att leva upp 

till de krav och målsättningar som organisationen har. Gräsrotsbyråkraterna är därför tvungna 

att utveckla strategier för att kunna hantera sitt arbete. 

Andra studier visar att socialsekreterare för att hantera sitt arbete bland annat kan använda 

defensiva strategier, där de distanserar sig fysiskt, kognitivt eller emotionellt från arbetet 

(Kahn, 1990). En annan strategi för socialsekreterarna kan vara cynism som inom 

utbrändhetsforskningen har identifierats som en defensiv reaktion på utmattning och 

överbelastning i arbetet (Maslach & Leiter, 2004). Tidigare studier har också visat att 

socialarbetare aktivt väljer att inte skapa för djupa relationer till barnen eftersom att de då har 

svårt att inte engagera sig känslomässigt i ärendet, vilket i sig skulle försvåra deras 

arbetssituation (Winter, 2009). Att inte komma för nära barnen kan därmed fungera som ett 

skydd för det egna måendet.  
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Den vanligaste strategin som socialsekreterarna använder sig av för att hantera arbetet är att 

skippa raster, jobba vid sjukdom samt regelbundet övertidsarbete (Astvik & Melin, 2012; 

Gustavsson, 2008). Dessa kompenserande strategier handlar om att socialsekreteraren genom 

att tänja på sina egna gränser försöker upprätthålla kvaliteten i arbetet och på det viset 

kompensera obalansen mellan arbetskrav och tillgängliga resurser. Astvik och Melin förklarar 

att detta inte är farligt för socialsekreterarnas hälsa i sig om arbetssituationen ger utrymme för 

återhämtning genom exempelvis mindre påfrestande perioder. Astvik och Melins studie visar 

dock att ett sådant utrymme inte existerar.  

Att arbeta under stora påfrestningar kan i längden leda till utbrändhet och ohälsa (Hockey, 

1997). När kompenserande strategier inte längre räcker till, tvingas socialsekreterarna att 

sänka sina krav för att hantera arbetssituationen. Socialsekreterarna upplever då en moralisk 

konflikt där en kravsänkande strategi ställs mot riskerandet av den egna hälsan, vilket enligt 

Astvik och Melin (2012) innebär att de som inte klarar av att sänka kraven väljer att byta 

arbete. 

7.1 Val av metod 
För att undersöka socialsekreterarnas enskilda upplevelser av arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och unga, valdes en induktiv ansats med kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod. En induktiv ansats bedömdes mest passande för studiens 

syfte, då denna enligt Thurén (2007) innebär att allmänna slutsatser dras utifrån empirisk 

fakta. Tanken bakom valet av en induktiv ansats var att möjliggöra en öppen ingång där ny 

kunskap kunde formuleras utifrån data. De resultat som framkom av data diskuterades sedan 

mot utvalda befintliga teorier för att ge studien en större teoretisk förankring (för en utförlig 

beskrivning av teorierna se Bilaga 1). 

Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjuer ger forskaren flexibiliteten som denne behöver 

för att rikta intresset mot de intervjuades ståndpunkter, vilket är av högsta betydelse i denna 

studie. Till intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 3) där 

specifika teman presenterades. Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en person 

som har erfarenhet av att jobba med LVU-handläggning, vilket föranledde att intervjumallen 

reviderades innan studiens intervjuer genomfördes. Intervjuerna pågick mellan 35-60 minuter 

och spelades in med hjälp av mobiltelefoner. 

7.2 Urval 
Målpopulationen för studien var socialsekreterare som arbetar med LVU-utredningar i 

Sverige. Urvalsramen bestod av socialsekreterare i en medelstor kommun i norra delen av 

Sverige. Urvalet genomfördes i två steg: 

Först kontaktades enhetschefen på Barn- och ungdomssektionen som informerades om 

studiens syfte, ett önskemål framfördes från vår sida om att genomföra sex intervjuer med 

socialsekreterare. Eftersom vi hade en etablerad kontakt med det valda socialkontoret i och 

med den genomförda verksamhetsförlagda utbildningen, är detta en form av vad Lantz (2011) 

7. Metod och tillvägagångssätt 
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benämner som bekvämlighetsurval. Vi angav följande kriterier för urvalet: socialsekreterare 

som jobbar med LVU-handläggningen, gärna med spridning i ålder och erfarenhet. I och med 

de angivna kriterierna blev det ett målinriktat urval. Detta eftersom vi ville säkerställa att data 

från deltagarnas intervjuer blev relevant för studiens forskningsfrågor. I steg två återkom 

enhetschefen med namn på intresserade personer som matchade de angivna kriterierna. Sedan 

skickades missivbrevet (se Bilaga 2) via mejl till de intresserade och intervjuerna bokades 

sedan personligen via telefon. Intervjuerna genomfördes i avskildhet på socialkontoret. 

7.3 Sökvägar 
Vid insamlandet av data har följande informationskällor använts: böcker, avhandlingar, 

rapporter, vetenskapliga artiklar, dagstidningar samt debattprogram på tv. De databaser som 

har använts vid informationsinhämtandet är: LIBRIS webbsök, SewPub, SocINDEX samt 

DiVA. Sökord som har angetts är: myndighetsutövning, LVU, tvångsomhändertagande, barn 

och unga, socialsekreterares upplevelser, makt, barnperspektiv, social worker, children, 

authority, coercion, working experience. 

7.4 Databearbetning och analysmetod 
Studiens data samlades in genom sex kvalitativa intervjuer som spelades in och sedan 

transkriberades. Analysmetoden som användes var konventionell innehållsanalys vilken enligt 

Bryman (2008) syftar till att kvantifiera innehållet i ett större datamaterial och genom detta 

synliggöra det latenta innehållet i data. Utifrån studiens syfte och frågeställningar plockades 

meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades och bildade koder. Koderna 

grupperades sedan i kategorier som antingen utmynnade i ett latent tema "barnens väktare" (se 

Bilaga 4) eller visade på en process (se Bilaga 5). De koder som bildade kategorin 

”Strategier” (se Bilaga 4) utvecklades vidare till en teoretisk processmodell (se Bilaga 5) 

medan övriga kategorier skapade grunden för det latenta temat. Det latenta temat syftade till 

att besvara det första delsyftet i undersökningen samtidigt som processmodellen ämnade 

besvara det andra delsyftet.  

7.5 Etiska överväganden 
Enligt Kalman och Lövgren (2012)finns det fyra forskningsetiska krav som tillsammans 

skapar goda etiska förutsättningar inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Kalmar och Johansson (2012) poängterar att det krävs informerat samtycke från 

studiedeltagarna för att de etiska kraven ska bli uppfyllda. I denna studie fick samtliga 

studiedeltagare redan i första skedet av urvalet information kring studien av sin enhetschef. 

Eftersom deltagarna själva fick anmäla sitt intresse till oss via enhetschefen, kan detta tolkas 

som ett samtycke till deltagandet. Genom missivbrevet (se Bilaga 2) fick deltagarna mer 

ingående beskrivning kring studiens syfte, vad studien ämnar undersöka samt på vilket sätt. 

För att minimera risken för missförstånd och betona frivilligheten med studien, upprepades 

frågan kring samtycket även vid intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet innebär att empirisk data förvaras på ett säkert sätt, att anonymiteten 

för deltagarna upprätthålls och att den konfidentiella informationen som deltagarna lämnar ut 
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inte når obehöriga (Kalman & Lövgren, 2012). All data som har samlats in under denna studie 

har spelats in genom mobiltelefoner med låsfunktion, efter transkriberingen av intervjuerna 

har mobilinspelningarna raderats. Sedan har materialet förvarats i mappar som placerats i låsta 

skåp. Vi har valt att benämna deltagarna med ”hen” för att ytterligare beakta anonymiteten. 

All data har raderats och förstörts efter studiens slutförande. Informationen kring detta 

framkom både genom missivbrevet samt betonades i början av samtliga intervjuer. 

Enligt Kalman och Lövgren (2012) innebär nyttjandekravet att data nyttjas etiskt riktigt och 

enbart till avsett ändamål. Genom att förstöra data efter studien, omöjliggörs att obehöriga 

tillträds materialet samt att data används till ändamål som inte presenteras i denna uppsats. 

I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 9§ framkommer det att 

"forskningen får godkännas bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners 

hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde." Tankarna 

kring riskerna och nyttan med forskningen genomsyrar detta lagrum. Risktagandet för 

deltagarna i denna studie kan ligga i en oro inför att deras åsikter ska bli igenkända av de som 

läser uppsatsen (exempelvis chef eller kollegor), trots vår strävan att säkerställa deltagarnas 

anonymitet. En annan risk ligger i att deltagarna efter sammanställningen av uppsatsen kan 

uppleva att studiens resultat inte återger en rättvis bild av deras berättelse. Studiens slutsatser 

kan innebära att deltagarna får nya perspektiv gällande bilden av sig själva och sin 

yrkesutövning, vilket kan medföra både positiva och negativa känslor för intervjupersonerna. 

Vi anser dock att det är viktigt att studera på vilka sätt socialsekreterarnas yrkesutövning i 

handläggningen av LVU-ärendena kan underlättas, förbättras och effektiviseras. Detta för att 

minska den aktuella arbetspåfrestningen för socialsekreterarna som råder i landet. 

Nedan presenteras analys av resultat från studiens samtliga intervjuer. Exempel på de koder 

och kategorier som framkom under analysen presenteras närmre i en kodningsmall (se Bilaga 

4). Intervjupersonerna har varierande erfarenhet av socialt arbete med barn och unga (1,5 - 35 

år) och är i åldersspannet 30-60 år. De valda citaten belyser intressanta delar av 

intervjudeltagarnas svar. Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av deltagarnas allmänna 

upplevelse av arbetet samt deltagarna åsikt kring nödvändiga kompetenser/egenskaper i 

yrkesrollen som tvångsvårdsutövare. Därefter beskrivs dilemman och svårigheter i 

utredningsarbetet tillsammans med den utsatthet som arbetet innefattar. Avslutningsvis 

presenteras deltagarnas beskrivningar av yrkesrollens ständiga utveckling. 

8.1 Ett krävande, svårt och utmanande arbete 
Samtliga deltagare beskrev arbetet som spännande, intressant, utmanande, varierande, givande 

och utvecklande. Deltagarna upplevde att de kunde påverka klienternas liv till det positiva. 

Det poängterades dock att arbetet också är stressigt och påfrestande där en del av 

intervjupersonerna har känt sig utlämnade och ensamma i sitt arbete. Flera intervjupersoner 

beskrev arbetet som tungt och frustrerande där många negativa känslor ingår; däribland 

maktlöshet, uppgivenhet och otillräcklighet. Flera av intervjupersonerna tog upp vikten av att 

ha ett fungerande privatliv, eftersom detta enligt deltagarna medförde att de i större 

utsträckning orkade handskas med svårigheter och utmaningar i arbetet. 

8. Resultat och analys 
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För samtliga intervjupersoner var upplevelsen av meningsfullhet viktig för att klara av de 

påfrestande arbetsuppgifterna. Intervjupersonerna beskrev att deras primära uppdrag var att 

föra barnperspektivet i mötet med samhället gällande LVU-utredningar. En av 

intervjupersonerna uttryckte: "Vårat uppdrag är ju att skydda barn. Det är det stora uppdraget 

vi har (...) Det är det som jag kan känna är det meningsfulla i jobbet. Och att man har 

barnperspektivet". Några av intervjupersonerna beskrev hur de kunnat se positiva 

konsekvenser för barnet efter omhändertagandet, exempelvis genom positiv feedback från 

klienterna. Samtidigt beskrev samtliga deltagare att tvångsomhändertagandet är en sorglig 

arbetsuppgift, en av intervjupersonerna förklarade: 

Det är väl ingen människa som vill va i en sån process att ta ett barn från en förälder. 

Det finns väl ingen, fråga folk i samhället om de skulle kunna tänka sig att ta en sån 

uppgift på sig, det finns ju ingen som säger ja till det. (…) Det finns ju ingenting som är 

positivt med det egentligen att gå in i en sån konflikt utom det här att det kan vara bra 

för barnet i slutändan. 

Fem av sex intervjupersoner uppgav att deras upplevelser av arbetet med LVU har förändrats 

över tiden, där de har lyckats hitta strategier för att hantera stressen och kraven i arbetet 

samtidigt som tryggheten i professionen har ökat. Majoriteten av intervjupersonerna beskrev 

dock att ärendena upplevs ha blivit mer komplexa och svårhanterliga över tid. Flera 

intervjupersoner uppfattade att föräldrarna brister på andra sätt idag jämfört med tidigare. En 

deltagare beskrev: "Det är inte bara liksom... en som missbrukar, utan det... det är massor med 

andra saker (...) Det kan vara sexuella övergrepp och det kan vara i samma... både missbruk, 

övergrepp, kriminalitet och... skolproblem. Ja men allt möjligt. I samma ärende". En annan 

intervjuperson reflekterade kring sin upplevelse av att föräldrarna idag får mer chanser i rätten 

jämfört med tidigare. En av deltagarna ansåg att statusen för yrket och förtroendet för 

kunskapen bakom utredningarna har minskat i ett tidsperspektiv, vilket enligt 

intervjupersonen bland annat märks i rätten då alltfler utredningar ifrågasätts och fler LVU-

ansökningar resulterar i avslagsbeslut. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de hade viss makt i sitt arbete, däribland möjligheten att 

välja från vilka källor informationen inhämtas i en utredning. Flera av deltagarna uppgav dock 

att de inte har reflekterat kring maktaspekten i direkta möten med klienterna och hur 

maktasymmetrin inverkar på relationerna. En intervjuperson uppgav att det positiva med 

makten är att hen i sin profession har förmågan och möjligheten att ingripa, en annan uppgav 

att den makten tvärtom upplevdes obehagligt. Denne sa: 

Jo men det kan kännas obehagligt också att ha den där makten att… att kunna ingripa i 

en familjs liv. Men å andra sidan får man väl tänka på att det här gör jag ju för att 

skydda ett barn eller en ungdom. 

En av deltagarna framförde att eftersom klienten enbart träffar socialsekreteraren, kan denne 

uppfatta att det är socialsekreteraren som har makten att besluta om barnet ska omhändertas 

eller inte. Deltagarna poängterade dock att den yttersta makten låg hos politikerna och 

rättsväsendet, då enskilda socialsekreterare inte tar det slutgiltiga beslutet om LVU fastställs 

eller inte. Intervjupersonerna uppgav att detta är positivt ur rättssäkerhetsaspekten för 

klienterna, samtidigt som det innebär en trygghet för socialsekreterarna.  
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8.2 Skillnaden mellan olika typer av ärenden 
Enligt intervjudeltagarna var inte skillnaderna stora mellan utredningar baserade på SoL och 

LVU, dock upplevde deltagarna att mindre tid och energi lades ner för att få samtycke från 

klienterna vid LVU-handläggningen. Deltagarna ansåg att utredningar baserade på LVU 

jämfört med SoL upplevdes vara lättare, då makten för socialsekreterarna att påverka och 

bestämma var större i den typen av utredningar. En av intervjupersonerna sa följande: "Då vi 

gör utredning på SoL, ska vi ha samtycke. Då vi går över på LVU är det jättebra om vi har 

samtycke, men vi har rätt att göra det emot deras samtycke". 

Den största olikheten som uppmärksammades i handläggningen av LVU-ärenden låg i om 

ärendet rörde sig om ett omedelbart omhändertagande eller om LVU-ansökan. Deltagarna 

beskrev att föräldrarna sällan hann vara med i processen vid ett omedelbart omhändertagande 

och därför riskerade att inte få en utförlig förklaring kring beslutet om ingripandet förrän efter 

omhändertagandet. Flera av intervjupersonerna beskrev vidare att ett ärende som innebar 

tvångsvård från början resulterade i att socialsekreterarnas arbete upplevdes som mindre 

komplicerat på grund av ett större handlingsutrymme. En intervjuperson framförde följande: 

Har det blivit LVU, då är det ju vi som på nått sätt bestämmer... i samråd till viss del 

med föräldrarna, men det är ju ändå vi som har det yttersta ansvaret så i vissa fall kan 

det ju va enklare (…) rent handläggningsmässigt. 

8.3 Nödvändiga egenskaper och kompetenser för det professionella 

förhållningssättet 
Intervjupersonerna beskrev att tvångsvårdsutövandet är en del av socialsekreterarens 

arbetsuppgifter, där uppdraget är att ingripa där behovet bedöms föreligga. Intervjupersonerna 

ansåg att de viktigaste kompetenserna i deras jobb var: erfarenhet av arbetet med barn och 

unga, att hitta strategier i hanteringen av arbetssituationen, ha förmågan att bygga relationer, 

tydliggöra barnperspektivet samt vara medveten kring innebörden av tvångsvård och 

tillämpningen av denna. Socialsekreteraren förväntas även ta hänsyn till etiska aspekter, 

skriva tydliga utredningar med fokus på rättperspektiv samt ha ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot egna slutsatser och uppfattningar.  

Samtliga intervjupersoner framförde vikten av att vara tydlig, lugn, flexibel samt trygg i sin 

myndighetsutövning. Socialsekreteraren bör kunna ta svåra beslut, våga ingripa och samtidigt 

behandla klienterna respektfullt utan att döma. Deltagarna betonade vikten av att vara 

empatisk samt härbärgera både sina och klienternas känslor. Flera deltagare nämnde även 

värdet av ärlighet och rak kommunikation samt att kunna inge hopp till klienterna. 

Socialsekreteraren bör vidare vara stresstålig samt kunna hantera flera uppdrag parallellt med 

varandra, där en intervjuperson beskrev: ”Om jag säger så här ska du jobba med barn och 

unga, ska du tycka om tempot. Socialsekreteraren ska slutligen kunna planera arbetet och vara 

strategisk i sin yrkesutövning”. 

8.4 Dilemman och svårigheter med LVU-handläggningen 
Nedan beskrivs vilka dilemman och svårigheter som deltagarna upplevde i handläggningen av 

LVU-ärendena. Först presenteras deltagarnas syn på relationen med klienterna, sedan beskrivs 
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de problem som kan uppkomma i utredningsprocessen. Avslutningsvis presenteras 

deltagarnas utsatthet i samband med LVU-handläggningen.  

8.4.1 Relationer - centralt, dock problematiskt 

Flera intervjupersoner beskrev svårigheten med att ha både en stödjande och samtidigt 

kontrollerande funktion gentemot klienterna, vilket exempelvis innebär att socialsekreteraren 

harmöjlighet att ansöka om vård enligt LVU.  

Flera intervjupersoner problematiserade svårigheten med att lyckas bibehålla en fungerande 

relation med klienterna vid inledandet av en LVU-process. En av deltagarna menade att 

svårigheten i relationsbyggandet ligger i att lyckas skapa en ärlig kommunikation från början. 

En intervjuperson beskrev: 

Så jag tänker det är ju(…) lite motstridiga uppgifter egentligen, du ska ju göra det här 

och gå emot någon annan, men samtidigt måste du ha med dig dem för du måste göra en 

utredning baserat på vad de säger och inte säger.  

Flera av deltagarna menade att relationsbyggandet blir ännu mer problematiskt på grund av 

den tidspress som råder i utredningarna: 

Men om jag har möjlighet att skapa den där relationen med familjen och med barnet och 

ungdomen, (…) då kan det ju gå lättare. (…) Men det krävs ju också att jag har tid till 

det. Att det finns ett sånt utrymme. 

En av deltagarna beskrev påfrestningen i att ansöka om vård enligt LVU i en familj som 

tidigare haft frivilliga insatser. Enligt intervjupersonen övergick då relationen från ett 

stödjande förhållningssätt till ett maktutövande. 

En intervjuperson beskrev problematiken i relationsvårdandet efter den rättsliga 

förhandlingen: "(...) för det är klart att tilliten och förtroendet är naturligtvis i botten efteråt 

direkt. Men att det går ju liksom och bygga upp det (...) man gör tydligt att målet är att man 

ska kunna leva tillsammans igen". En annan intervjuperson betonade strävan av att barnet så 

fort som möjligt ska få återvända hem, samtidigt som vissa föräldrar saknar 

utvecklingspotential, vilket ytterligare försvårar relationsbyggandet. En intervjuperson 

uttryckte: "Alla föräldrar förstår inte heller barnets bästa", ytterligare en deltagare framförde: 

"Det finns faktiskt vissa människor som skulle aldrig bli förälder, så är det ju bara. Även om 

det känns svårt och säga det så är det ju faktiskt. Vissa klarar ju inte av det". 

Intervjupersonerna betonade vikten av att föräldrarna förmår att sätta barnets behov i centrum. 

En deltagare framförde att socialsekreteraren i de fall ansökan om LVU avslås riskerar att 

tappa familjen helt eftersom socialtjänsten då saknar mandat för ett fortsatt ingripande. 

Vårdnadshavarna väljer då ofta att avsluta samarbetet med socialtjänsten helt.  

Intervjupersonerna upplevde en större svårighet i att skapa relationer med de föräldrar vars 

barn omhändertogs enligt 2§, LVU, då socialsekreteraren i sin yrkesutövning pekar ut 

föräldrarnas omsorgssvikt. Vidare beskrevs svårigheten bakom föräldrarnas medvetenhet 

kring att informationen som delämnade ut kunde användas mot deras egna intressen i 

utredningen. I de fall där barn omhändertogs enligt 3§, LVU, upplevde intervjupersonerna att 
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relationsbyggandet med föräldrarna var lättare jämfört med 2§, eftersom fokus då låg på 

barnets egna destruktiva beteende. Socialsekreterarna uppgav att en slags allians då bildades 

med vårdnadshavarna, där alla strävade efter en förbättring av den unges livssituation. 

Flera deltagare problematiserade barnets ålder i relationsbyggandet, då yngre barn ansågs vara 

svårare att prata med. En intervjuperson beskrev: ”Det är ju svårare med små barn, de kan ju 

inte ens berätta själv. Då är du ju helt beroende av vad föräldern berättar”. En annan deltagare 

framförde: ”De små barnen – det är inte alltid de är så pass gamla att man kan prata om det”.  

En intervjuperson betonade problematiken bakom barnets avsikter i relationsbyggandet med 

socialsekreteraren, eftersom klienten vid en placering är medveten om att det är 

socialsekreteraren som kan upphäva denna: 

För någonstans så då vi är inne i LVU:n, så är även barnen och ungdomarna väldigt 

medvetna om att även vi som kan upplösa det. Och det ibland kan jag tycka är svårt att 

veta, är det relationen för att du vill komma hem? 

8.4.2 Den utmanande utredningsprocessen 

Samtliga intervjupersoner betonade att LVU-utredningen ska innehålla tillräckligt relevant 

och objektiv information. Utredningen ska tydligt synliggöra de befintliga bristerna samt 

konsekvenserna som dessa medför för barnet. Samtidigt som en LVU-utredning genomförs 

har socialsekreteraren även andra ärenden som handläggs parallellt, vilket medför en 

ytterligare tidspress. Detta innebär att socialsekreteraren tvingas prioritera och omfördela sina 

resurser. För att uppnå en hållbar utredning måste socialsekreteraren ta hänsyn till flera 

aspekter: ett välformulerat språk som både är tydligt och samtidigt lättförståeligt, tidigare 

prövade insatser samt utfallet av dessa. Flera intervjupersoner poängterade nödvändigheten av 

att framhäva föräldrarnas brister i utredningarna för att få bifall i rätten. En intervjuperson 

uttryckte:  

Ja det finns ju alltid positiva saker som är bra och välfungerande, jag kan ju inte dra 

fram dem liksom. Även om man nämner dem lite sådär… i en bisats kanske, så… man 

drar ju fram allt som inte fungerar. 

Intervjupersonerna reflekterade kring svårigheten att tydliggöra föräldrarnas brister i de 

ärenden där omsorgssvikten är av subtil karaktär eftersom socialsekreterarna då måste dra 

egna slutsatser i större utsträckning. En intervjuperson reflekterade kring svårigheten i att 

komma åt det som inte är uppenbart vid hembesöken i familjerna med yngre barn: "Det vi inte 

vet, kan vi inte styra över" och att föräldrarna "Oftast kan de hålla ihop den stund vi är inne". 

En annan deltagare beskrev problematiken bakom att komma åt barnen i "gränslandet", 

ytterligare en deltagare - att komma åt den "gråzon" som existerar mellan SoL och LVU: 

Man kan ju hamna i en gråzon där ibland (…) man liksom befinner sig på gränsen till 

det ena eller det andra. (…) det är jättesvårt när man är där på gränsen att: är det här ett 

LVU eller inte? (…) och så kan man känna ibland att de hinner fara så jätteilla innan det 

liksom kan bli ett omhändertagande.  

Flera av intervjupersonerna beskrev känslan av en maktlöshet gällande de barn som 

socialsekreterarna inte lyckas komma åt. Flera deltagare förklarade att maktlöshetskänslan 
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uppstår vid insikten att man i sin yrkesutövning "inte kan hjälpa alla" och där man ibland 

tvingas släppa kontrollen om ett barn som riskerar att fara illa. 

Under intervjuerna framkom att flera deltagare upplevde att samarbetet med andra 

myndigheter fungerade otillfredsställande, där myndigheterna upplevdes motarbeta 

socialsekreterarna under utredningsprocessen. Samarbetet med dessa ansågs dock vara viktigt 

för utredningens kvalitet. Intervjupersonerna reflekterade kring att andra myndigheter saknade 

kunskap om socialtjänstens befogenheter och därmed ofta ställde orimliga krav. 

8.4.3 Den mångdimensionella utsattheten 

Samtliga intervjupersoner reflekterade över utsattheten i sin yrkesutövning. Utsattheten 

beskrevs bestå i att socialtjänsten ständigt är ifrågasatt av både allmänheten och media. En av 

socialsekreterarna sa följande: "Hur stark man än är så påverkas man ju till slut av det". Flera 

intervjupersoner upplevde frustration kring detta då allmänheten oftast endast ser en sida av 

situationen och ofta saknar kunskap kring det sociala arbetet. 

Utsattheten består även i att socialsekreterarnas privata liv riskerar att påverkas eftersom 

stressen i arbetet bidrar till utarbetning, sömnsvårigheter, magont, virrighet samt dåligt minne. 

Utsattheten beskrevs vidare bestå i den höga arbetsbelastningen där inga 

återhämtningsperioder upplevdes existera. Samtliga intervjupersoner benämnde tidspressen i 

arbetet där en för stor ärendemängd fördelades på för få socialsekreterare. Detta medförde att 

deltagarna upplevde en utsatthet i att lyckas uppfylla de lagstadgade tidsangivelserna för 

uppföljningsansvar och utredningstid. Flera deltagare beskrev även att de ofta behövde lägga 

andra ärenden åt sidan för att ta itu med det mest akuta, vilket inte alltid är möjligt då 

socialsekreterarna inte kan påverka varken ärendegången eller ärendemängden: ”För det är ju 

så kommer det in ett omedelbart då kan du inte säga; ja men jag har inte tid för jag har bokat 

upp nå annat. Då är det bara släppa allt och göra det”. Flera intervjupersoner förklarade även 

att LVU-ärendena "prioriterar sig själv", samtidigt som övriga ärenden fortfarande finns kvar: 

"Såna gånger får vi välja bort allting annat. Så då LVU-utredningen är klar, då har vi ännu 

högre arbetsbelastning". Enligt en av deltagarna upplevdes arbetet vara i ständig förändring, 

där socialsekreteraren tvingas att följa med. 

Några av intervjupersonerna upplevde utsatthet i samband med argumentationen i 

socialnämnden. Deltagarna ansåg att politikerna hade ett föräldraperspektiv framför ett 

barnperspektiv, vilket flera intervjupersoner beskrev bero på politikernas oftast bristfälliga 

kunskap kring det sociala arbetet.  

En annan utsatthet kan även bestå i risken för hot och våld från klienterna, vilket inkluderar 

kränkningar och elaka uttalanden från föräldrar samt omkringliggande nätverk. En annan 

intervjuperson beskrev att även den unge kan utsätta handläggaren för personliga påhopp.  

Fem av sex deltagare har funderat kring möjligheten att byta jobb. Två av intervjupersonerna 

förklarade att deras arbete kan uppfattas som utsatt, men betonade att de själva inte upplevde 

att de befann sig i en utsatt arbetssituation. En deltagare förtydligade: "Jag är inte 

tvångsplacerad på det här jobbet på något sätt, utan jag kan gå ut när jag vill från dörren". 
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8.5 Utvecklandet av professionaliteten 
Samtliga deltagare poängterar vikten av att finna olika strategier för att utveckla 

professionaliteten i arbetet. Deltagarna beskrev att stöd, struktur samt anpassning till de olika 

rollerna är viktiga strategier för att lyckas med detta. Dessa presenteras mer utförligt nedan. 

8.5.1 Stödets betydelse 

Flera intervjupersoner betonar vikten av att se sina egna begränsningar samt förmågan att be 

om hjälp. Detta möjliggjordes genom samtal med sin närmaste chef och kollegor samt att gå 

på handledningsträffar för att vidga sina perspektiv och få ny energi. Fem av sex deltagare 

beskrev sig vara nöjda med det befintliga stödet. Den återstående deltagaren förklarade att 

hens missnöje berodde på att sektionen i dagsläget saknade en chef, vilket medförde att 

chefen inte alltid var tillgänglig. Samtliga deltagare uppgav att stöd i arbetet är en av de mest 

avgörande förutsättningar för att lyckas i yrkesutövningen. 

Ytterligare ett stöd som deltagarna presenterade var att två handläggare delar på ansvaret i en 

LVU-utredning, vilket möjliggjorde att socialsekreterarna då alltid hade någon att samråda 

med. En annan fördel med denna ansvarsfördelning var att en handläggare då intog ett 

stödinriktat förhållningssätt gentemot klienten, medan den andre hade en kontrollerande roll. 

8.5.2 Vikten av struktur 

Deltagarna presenterade att en tydlig arbetsgång är en viktig strategi i LVU-processen, där 

handläggaren planerar för de kommande stegen genom en bra struktur och rätt slags 

prioriteringar. Flera handläggare förklarade att användningen av färdigstrukturerade rutiner 

vid informationsinsamlandet kunde underlätta, där BBIC uppskattades. Flera intervjupersoner 

poängterade att strukturen i arbetsgången förbättras i takt med att arbetserfarenheten ökar.  

Flera deltagare förklarade vikten av att hitta en rimlig kravnivå i förhållande till den rådande 

arbetsbelastningen. En av intervjupersonerna beskrev en omöjlighet att ständigt vara 

högpresterande i arbetet, istället måste en lagom prestationsnivå uppnås för att klara av 

arbetstempot i längden. Flera av intervjupersonerna uppgav att övertidsarbete är vanligt vid 

handläggningen av LVU-ärenden. En deltagare betonade att övertidsarbete kunde hjälpa hen 

att hantera stressen inför den kommande arbetsdagen. En annan aspekt för att kunna hantera 

arbetet i längden var att "lämna jobbet på jobbet", menade flera intervjupersoner. 

8.5.3 Utvecklandet av olika yrkesroller 

Deltagarna berättade hur de i sin profession hanterade olika typer av roller som var och en 

innefattade olika arbetsuppgifter. En svår roll för den enskilda socialsekreteraren var i 

klientmöten, där balansen mellan stöd och kontroll hamnade i fokus. Deltagarna betonade 

vikten av att hantera klienternas negativa känslor och uttalanden, där följande hanteringssätt 

presenterades: att sätta in klienternas utbrott i sitt sammanhang, att skilja på sak och person 

samt att finna strategier för att inte ta åt sig av personliga påhopp. 

Intervjupersonerna upplevde att en särskild roll krävdes i mötet med andra samhälleliga 

instanser, exempelvis i rätten, där fokus låg i presentationen av barnperspektivet. En av 

intervjupersonerna beskrev sin roll i den rättsliga förhandlingen som ett skådespel vilket 

medförde att hen hade lättare att distansera sig från klienternas och förvaltningsrättens kritik.  
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Data visar att deltagarna upplever arbetet med LVU som påfrestande på flera nivåer samtidigt 

som det uppfattas som meningsfullt. Vår tolkning är att intervjupersonerna ser sig själva som 

barnens beskyddare; de som för barnperspektivet i samhället samt de som bär det yttersta 

ansvaret för barn när föräldrarna fallerar eller då frivilliga insatser inte räcker till. ”Barnens 

väktare” framkom därför som ett underliggande tema i besvarandet av första delen i studiens 

syfte, vilket fokuserar på att undersöka socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter av 

arbetet med LVU-utredningar. För att besvara den första delen av studiens syfte, tog vi stöd i 

följande frågeställningar: Hur upplever socialsekreterare sin roll som tvångsvårdsutövare? 

Hur upplever socialsekreterare LVU-processen?  Vilka erfarenheter har socialsekreterare av 

arbetet med LVU-ärendena?  

Andra delen av studiens syfte handlar om att kartlägga på vilka sätt socialsekreterarna 

hanterar rollen som tvångsvårdsutövare i den gällande arbetskontexten. För att besvara detta, 

fokuserade vi på de resterande frågeställningarna: På vilka sätt inverkar arbetskontexten på 

hanteringen av rollen som tvångsvårdsutövare?  Vilka individuella förhållningssätt bidrar till 

socialsekreterares hantering av rollen som tvångsvårdsutövare? Vilka faktorer påverkar 

socialsekreterares upplevelser och erfarenheter i handläggningen av LVU-ärenden och på 

vilka sätt?  Studiens data visar att deltagarna genom en process formar olika strategier för att 

utveckla sin professionalitet som myndighetsutövare i hanterandet av den ständigt 

föränderliga och krävande arbetssituationen. Delsyfte ett med tillhörande slutsatser 

presenteras och diskuteras under avsnitt 9.1, delsyfte två - under avsnitt 9.2.  

9.1 Barnens väktare 
Analys av studiens data visar att socialsekreterarnas uppgift är att föra fram barnperspektivet i 

rollen av barnens väktare vidmötet med det övriga samhället. För att kunna fullfölja sin 

uppgift och skydda barnen behöver socialsekreterarna kunna beskriva och bedöma 

föräldraförmågan, barnets behov samt hur dessa bäst kan tillgodoses. Inhämtandet av 

information är en komplicerad och krävande process som underlättas när socialsekreterarna 

har en fungerande relation med familjen. Studiens data visar att deltagarna i utredningarna 

främst fokuserar på barnets bästa, medan föräldraförmågan tenderar att beskrivas som 

bristfällig, vilket dock är en förutsättning för att LVU-ansökan ska få bifall.   

Studiens data visar att samtliga intervjupersoner försvarade sitt uppdrag som 

tvångsvårdsutövare. Deltagarna förklarade att deras samhällsuppgift är att minska barnens 

utsatthet. Samtliga deltagare betonade att tvångsvård alltid ska vara den sista lösningen och 

användas restriktivt. Data visar att deltagarnas berättelser kan sammanfattas som en olust 

inför omhändertagandet av barn, men samtidigt en stark övertygelse bakom nödvändigheten 

med tvångsvård. Känslan av att tillhöra en yrkesgrupp vars mål och syfte är förutbestämt och 

lagstadgat, framstod därigenom som positiv bland deltagarna. Vår tolkning blir att 

intervjupersonerna ser sig själva som delar av en särskild yrkesgrupp som utför ett komplext 

arbete; där socialsekreterarna för barnperspektivet i ett samhälle där vuxen- och 

föräldraperspektivet är primärt. Socialsekreteraren går då in i rollen som barnens väktare där 

9. Diskussion 
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denne tvingas agera mot andras vilja för att säkerställa barnens behov, vilket möjliggörs 

genom att bygga relationer till klienterna.  

9.1.1 Det relationella handlingsutrymmet 

Mullins (2011) belyser socialsekreterarnas upplevelser av svårigheten att bygga relationer 

med föräldrarna. En fungerande relation mellan handläggare och klient ses som en 

förutsättning för att socialtjänstens insatser ska fungera på sikt, då socialtjänstens långsiktiga 

mål är att barnet ska bo i sin hemmiljö. Detta stöds av data i denna studie. Socialsekreterarnas 

uppdrag kan därför tolkas som motstridiga då de å ena sidan ska samla in tillräckligt med 

relevant information i en LVU-process från bland annat barnets föräldrar, å andra sidan 

använda den på ett sätt som kan resultera i att en LVU-ansökan får bifall. Motstridigheten 

ligger även i socialsekreterarens strävan efter att skapa en förtroendefull relation med 

klienterna där de kan lämna ut känslig information, samtidigt som socialsekreteraren måste 

bedöma föräldraförmågan och även uppfylla den stödjande funktionen i sin yrkesroll. 

Deltagarna i studien betonade att detta var påfrestande, samtidigt som de såg det som sin plikt 

mot barnet att lyckas få fram relevant information som synliggör barnets livssituation vilket 

kan leda till en placering.  

I sin studie presenterar Dale (2004) föräldrarnas önskan aven mer "mänsklig" inställning hos 

socialsekreterarna, vilket enligt föräldrarna var ett krav för att få till en fungerande relation. 

Samtidigt beskriver Ponnert (2007) att ett alltför relationellt förhållningssätt kan vara negativt 

då socialsekreterarnas strävan att hålla en god relation med föräldrarna kan inverka på hur 

tydligt föräldrarnas brister framkommer i utredningen.  

I studiens data kan utläsas att arbetets fokus alltid låg på barnets bästa och barnets behov, där 

reflektionerna kring relationen med föräldrarna hade en sekundär prioritering. Deltagarna 

beskrev dock påfrestningen i att behöva ansöka om LVU i ärenden som tidigare hade grundats 

på frivillighet. Detta kan förklaras genom att fokus i yrkesrollen då övergick från en stödjande 

funktion till den mer kontrollerande rollen som barnens väktare, där relationen till familjen 

riskerades att skadas - vilket man också kan utläsa i studiens data.  

Data visar vidare att deltagarna redan från början kan välja att distansera sig emotionellt i 

mötet med klienterna, vilket kan tolkas underlätta när socialsekreteraren senare går in i rollen 

av barnens väktare och inleder LVU-processen. I sina beskrivningar av skillnaden i 

upplevelserna mellan ett omedelbart omhändertagande kontra en ansökan, uppgav 

intervjupersonerna att arbetet upplevdes mindre komplicerat i det förstnämnda. Detta kan 

tolkas som att hanteringen av rollen som barnens väktare upplevs mindre problematiskt när 

relationen med föräldrarna är på en mer ytlig nivå. Detta kan vidare tolkas som att rollen som 

barnens väktare tydligt framträder vid ett omedelbart omhändertagande. 

Mullins (2011) fastställer att skapandet av en fungerande relation med föräldrarna är den 

svåraste uppgiften som socialsekreteraren ställs inför, där stor del av problematiken ligger i att 

socialsekreterarna uppfattas som dömande mot föräldrarna. Studiens data visar att 

intervjupersonerna uttalar sig negativt kring föräldrarnas kompetenser och förmågan till 

utveckling, viket kan stödja Mullins forskning. Vår tolkning blir att då det bedöms nödvändigt 
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att handlägga ärendet med stöd av LVU och socialsekreteraren går in i rollen som barnens 

väktare, hamnar dennes fokus i rollen på agerandet, snarare än vårdandet av relationerna.  

9.1.2 Paternalismens baksida 

Sedan ratificeringen av barnkonventionen i Sverige har vikten av att låta barn uttrycka sina 

åsikter framhävts. Data visar dock att deltagarna sällan reflekterade över byggandet och 

vårdandet av relationer med yngre barn, där fokus snarare låg på föräldrarna. Situationen 

framstod annorlunda vad gäller ungdomar inför omhändertagande enligt 3§, LVU. Tidigare 

forskning visar att många barn är missnöjda med relationen till socialsekreteraren samt att det 

finns en önskan av en djupare relation. Barnen önskade att socialsekreteraren skulle lyssna 

mer på dem och att de fanns andra förutsättningar att berätta sin historia på (Winter, 2009). 

Med andra ord visar forskning på att även barnen, i likhet med föräldrarna, är missnöjda med 

relationen till socialsekreterarna, medan studiens data synliggör att socialsekreterarnas fokus 

främst ligger på säkerställandet av barnets bästa utifrån socialsekreterarnas bedömning. I 

studiens data kan vidare utläsa hur en av intervjupersonerna problematiserade barnets avsikter 

bakom intresset av en relation med sin socialsekreterare, snarare än reflekterade över vad en 

fungerande relation mellan dem kan innebära för positiva effekter för barnet.  

Vi tolkar att socialsekreterarna framhäver sin roll som barnens väktare samtidigt som de 

saknar fokus på barnens egna upplevelser av situationen. Ett paternalistiskt förhållningssätt 

framträder tydligt i dessa situationer: socialsekreterarna strävar efter att i rollen av barnens 

väktare hitta och säkerställa de bästa alternativen för barnet, där dock barnets åsikt inte 

nödvändigtvis beaktas och ofta problematiseras. Ett paternalistiskt förhållningssätt kan tolkas 

vara en del av tvångsvårdsutövandet där socialsekreteraren i sin yrkesroll ofta måste ta beslut 

mot klienternas vilja. Det blir dock svårt att säkerställa barnets bästa när relationen upplevs 

vara bristfällig där barnens åsikter saknas i socialsekreterarens beslut.  

9.1.3 Vinklat fokus i utredningarna – en förutsättning för bifall 

Studiens data visar att deltagarna vid framställandet av utredningarna fokuserade på att 

komma åt föräldrarnas brister och att tydligt presentera dessa, för att sedan beakta dem i den 

rättsliga processen. Friis (2003) studie styrker detta förfarande samtidigt som Friis 

problematiserar hur helhetsbilden av barnets situation riskerar att förloras i processen. Vi 

tolkar det som att deltagarna är medvetna kring detta, där de samtidigt upplevde stora 

svårigheter i att presentera utredningarna på andra sätt. Socialsekreterarna arbetar utifrån ett 

systemteoretiskt förhållningssätt där helhetsperspektivet är en central del i arbetet (Hindberg, 

2006) trots detta tolkar vi med stöd i studiens data, att LVU-utredningar vinklas på ett sådant 

sätt att klientens problematik hamnar i fokus medan de fungerande aspekterna tonas ned.  

Eftersom socialsekreterarna i utredningsprocessen träffar klienterna i deras vardag och bildar 

sig en uppfattning om hur barnets situation ser ut, innebär detta att socialsekreterarna har stor 

makt kring vilka aspekter de senare framhäver i utredningar. Flera intervjupersoner beskrev 

även hur de i LVU-utredningar medvetet inriktar sig på framhävandet av brister, eftersom en 

presentation av familjens problematik samt konsekvenserna av dessa är nödvändigt för att 

bifall av ansökan ska kunna fastslås. Detta kan vidare tolkas som att helhetsperspektivet går 

förlorat i den typen av utredningar: att socialsekreteraren i rollen som barnens väktare frångår 

helhetsperspektivet för att lättare få bifall på LVU-ansökan. I de fall som LVU-ansökan får 
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bifall, förändras barnens situation. Detta innebär dock inte automatiskt en förbättring för 

barnet, även om uppdraget som barnens väktare verkställs. 

Friis (2003) beskriver att föräldrarna kan uppleva att ett fokus på deras brister i utredningarna 

är kränkande och nedvärderande, vilket i sin tur försvårar deras fortsatta samarbete med 

socialsekreteraren. Friis förklarar även hur detta strider mot socialtjänstens rehabiliterande 

syfte där socialsekreterarna ska verka för att barnet på sikt ska kunna återvända hem. 

Deltagarna i denna studie rättfärdigade deras fokus på föräldrarnas brister då det i viss mån 

var nödvändigt för att framställa en hållbar utredning i rätten. Vår tolkning blir att 

socialsekreteraren i rollen av barnens väktare strävar efter att synliggöra barnperspektivet, 

vilket medför att helhetsbilden tenderar att förloras.  

9.1.4 Slutsatser del ett - Barnens väktare 

Genom analys av studiens data blev vår tolkning att intervjupersonerna ser sig själva som 

något vi valde att kalla "Barnens väktare" i LVU-processen. Intervjupersonernas erfarenheter 

och uppfattningar tyder på att barnens väktare är en speciell och krävande roll, men samtidigt 

nödvändig. I rollen av barnens väktare är barnperspektivet centralt. Väktarens roll är att 

möjliggöra en förändring för barnet vilket, kan ske genom en ansökan om LVU. Under LVU-

processen kan väktaren ta till de nödvändiga metoder som finns till dennes förfogande; 

exempelvis genom att vinkla utredningen eller genom ett minskat engagemang för 

relationsbyggandet med föräldrarna. Barnets bästa är väktarens fokus, där det primära målet 

är förändringen av barnets livssituation, snarare än den stödjande funktionen mot familjen. 

Barnens väktare tenderar därför att sällan reflektera kring maktaspekten i klientmöten och 

riskerar därmed att tänka och agera utifrån ett paternalistiskt förhållningssätt. 

9.2 Utvecklandet av strategier i hanteringen av myndighetsrollen 

Data visar att socialsekreterarnas arbetssituation är svår där det råder tidspress och en hög 

arbetsbelastning. Detta tolkar vi kan bero på det Astvik och Melin (2012) beskriver som 

socialsekreterarnas allt större ansvar på grund av socialtjänstens allt mer decentraliserade 

organisering. I rådande kontext tvingas därför socialsekreteraren att utveckla olika strategier 

för att hantera myndighetsrollen.  

Data visar dock att socialsekreterarna även behöver förhålla sig till andra yttre omständigheter 

där de saknar möjlighet att påverka, exempelvis omorganiseringar samt förändringar i 

lagstiftningen eller ärendemängden. Studiens data visar att de yttre omständigheterna kan vara 

energikrävande och inverka på socialsekreterarnas arbete. Deltagarna beskrev därför vikten av 

att de tidigt i yrkesutövningen hittar olika sätt att hantera de utmaningar som ingår i arbetet. 

Vi tolkar att socialsekreterarens personlighet kan ha en avgörande betydelse gällande hur 

lyckad anpassningen till tvångsvårdsutövare blir. Astvik och Melin (2012) menar att 

socialsekreterarna genom tillämpningen av olika egenfunna strategier hittar sätt som förmår 

dem att stanna kvar i arbetet. 

Genom sammanställning av data framkom två typer av strategier, de inre och de yttre. De inre 

strategierna handlar om socialsekreterarens personliga utveckling av rollen som 

tvångsvårdsutövare, medan de yttre strategierna redogör för socialsekreterarnas hanterande av 
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arbetssituationen. Nedan presenteras hur yttre och inre faktorer påverkar deltagarnas 

uppbyggnad av strategier i hanteringen av arbetssituationen vilka kopplas till befintliga teorier 

(för en mer utförlig beskrivning av teorierna, se Bilaga 1). Den personliga utvecklingen av 

den egna professionalismen tillsammans med faktumet att organisationen oavbrutet utvecklas 

och förändras, innebär att de inre och yttre strategierna, ständigt måste omarbetas. Denna 

process där den yttre arbetskontexten inverkar på de egna strategierna och tvärtom ledde fram 

till en modell vilken vi återkommer till under punkt 9.2.3. 

9.2.1 Utvecklingen av interna strategier 

Utvecklingen av de egna hanteringssätten är central för att socialsekreterarna framgångsrikt 

ska kunna hantera sin myndighetsroll. Exempelvis genom att se förvaltningsprocessen som ett 

skådespel eller känslomässigt distansera sig från klienternas känslor. Data visar att en av de 

viktigaste grundförutsättningarna för att kunna hantera arbetet i längden, är att finna 

meningsfullhet i det, vilket för deltagarna främst inträffade genom positiva konsekvenser för 

barnen. Vår tolkning är att socialsekreterarna fokuserade på barnens bästa och de positiva 

konsekvenserna för de unga, samtidigt som de tenderar att bortse från de negativa aspekterna 

av sitt ingripande. Detta kan förklaras med Lazarus copingteori om känslomässig anpassning 

(Lazarus& Folkman, 1984), vilken innebär att socialsekreterarna gör en positiv omvärdering 

av sitt arbete, vilket i sin tur kan tolkas som en legitimering av tvångsinsatsen. Denna strategi 

kan även förklaras med Antonovskys (2005) teori om KASAM - intervjupersonerna finner en 

meningsfullhet i sitt arbete; fokus hamnar då på de positiva aspekterna av deras arbete och blir 

därmed mer begripligt och hanterbart även i de negativa situationerna. Meningsfullheten 

bidrar till att motivationen kvarstår och fortsätter att bringa ett positivt fokus till arbetet. Det 

är dock viktigt att betona att samtliga intervjudeltagare visade stor medvetenhet kring de 

svårigheter som ett ingripande med stöd av LVU kunde innebära för barnet. Denna del av 

analysen syftar därför snarare till att synliggöra socialsekreterarnas anpassningsstrategier. 

9.2.1.1 Stöd som faktor för lyckad hantering av myndighetsrollen 

Samtliga intervjupersoner angav att stöd i arbetet var en nödvändig förutsättning för att lyckas 

hantera rollen som tvångsvårdsutövare. Under intervjuerna framkom det att deltagarna fann 

det mycket viktigt att kunna dela sina tankar med andra. Detta tolkar vi som ett sätt för 

deltagarna att problematisera sina ärenden och därigenom minimera risken för att göra 

förhastade slutsatser. Enligt krav-kontroll-modellen bidrar stöd till att påverkan av påfrestande 

situationer minskar för den enskilde, vilket vidare bidrar till känslan av ökad kontroll av 

situationen (Karasek & Theorell, 1990). Vi tolkar att deltagarnas behov av bekräftelse kring 

deras slutsatser i LVU-ärenden ökar deras egenupplevda känsla av kontroll i arbetet.  

Vikten av stöd framkommer tydligt också vidanalyserande av studiens data med hjälp av 

KASAM-teorin (Antonovsky, 2005), där begripligheten i socialsekreterarens arbete kan öka 

med stöd från chefen eller övriga arbetskamrater. Socialsekreterarna kan genom samtal kring 

sina känslor få stöd och större förståelse vilket kan leda till att det professionella 

förhållningssättet utvecklas. Kollegor kan med andra ord vara behjälpliga i ökandet av 

förståelsen bakom handläggningen av LVU-utredningar. Enligt Antonovsky (2005) ökar ett 

stödjande socialt nätverk även hanterbarheten och meningsfullheten i arbetet, vilket även 

studiens data bekräftar. Intervjudeltagaren som uppgav sig sakna tillräckligt stöd i arbetet, 
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upplevde också en större svårighet i arbetshanteringen. Vi tolkar därigenom att stödet bidrar 

till att socialsekreterarens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökar i arbetet, vilket 

enligt Antonovsky är avgörande för att stressfyllda situationer ska upplevas mer lätthanterliga.  

9.2.1.2 Vikten av distans 

Vid sammanställning av data framkom att de deltagare som lyckats finna strategier för att 

"lämna jobbet på jobbet", var de som trivdes allra bäst med sitt arbete. Enligt Khans (1990) 

studie är distansering en defensiv strategi där socialsekreterarna blir emotionellt 

tillbakadragna i arbetet. Flera av deltagarna beskrev att de fått lära sig att förhålla sig till 

personliga påhopp från klienterna samt inte ta åt sig av allmänhetens uppfattning kring deras 

arbete och uppdrag. Deltagarna beskrev vikten av att kunna distansera sig tanke- och 

känslomässigt från det som händer i klienternas liv. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att 

individer ofta distanserar sig emotionellt och därigenom undviker att tänka på problem i ett 

försök att hantera påfrestande situationer. Studiens data visar att denna strategi är nödvändig 

för att socialsekreterarna som arbetar med tvångsomhändertagande av barn både ska klara av 

och trivas med sitt arbete. Detta anser vi är en svår balansgång då studiens data visar att 

arbetsbelastningen är hög och återhämtningsperioderna upplevs obefintliga, medan 

socialsekreteraren förväntas vara empatisk och engagerad i sitt arbete. 

9.2.2 Hanteringen av externa påfrestningar 

9.2.2.1 Struktur och prioritering 

På grund av att socialsekreterarna är verksamma inom en påfrestande arbetskontext, måste de 

finna hanteringssätt som hjälper dem att skapa bra förutsättningar för den enskilda 

yrkesutövningen. Data visar att förmågan att ha en tydlig struktur i arbetsgången bidrar till att 

känslan av kontroll ökar i arbetet. Denna typ av strategi kan analyseras med hjälp av krav-

kontroll-modellen där kontroll är en viktig faktor för att kunna hantera hög arbetsbelastning 

eller tidsbrist (Karaseks & Theorell, 1990). Samtliga intervjupersoner betonade vikten av att 

snabbt kunna anpassa sig och omfördela de egna resurserna för att prioritera det mest akuta i 

det vardagliga arbetet. Vi tolkar att detta bidrar till reduceringen av deltagarnas känsla av 

egenupplevd kontroll vilket vidare medför negativ stress för dem. Vi finner att detta 

överensstämmer med krav-kontroll-modellen, eftersom studiens data visar att 

socialsekreterarna inte alltid kan påverka sina arbetsuppgifter. Detta bidrar vidare till känslan 

av ett minskat handlingsutrymme, som sedan ökar den negativa stressen i arbetet. 

För att komma tillrätta med denna problematik krävs enligt modellen en balans mellan krav 

och kontroll. Eftersom intervjupersonerna uppgav att de i hög grad trivdes med sitt arbete, kan 

det tolkas som att denna balans är funnen. Samtidigt har deltagarna synliggjort flera olika 

problemområden/situationer där denna balans rubbas. Genom att studera data kan vi 

konstatera att struktur i LVU-ärenden ökar känslan av kontroll. Att kunna prioritera samt 

snabbt omfördela resurser kan tolkas vara en viktig egenskap i byggandet av denna struktur, 

där arbetslivserfarenhet har en central roll. Betydelsen av flexibiliteten blir därför tydlig, 

eftersom den möjliggör att prioriteringar snabbt kan omfördelas, vilket vidare leder till ökad 

struktur, kontroll och på sikt innebär att känslan av tillfredställelsen i arbetet ökar.  
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9.2.2.2 Kompenserande och kravsänkande strategier 

Den vanligaste arbetsstrategin för socialsekreterare är enligt Astvik och Melin (2012) den 

kompenserande, vilken studiens samtliga deltagare använder i hanterandet av sin yrkesroll 

genom exempelvis övertidsarbete som krävs då återhämtningsperioder inte existerar. Enligt 

Astvik och Melin är den näst vanligaste arbetsstrategin för socialsekreterare att sänka sina 

krav. Flera deltagare i studien bekräftar att denna strategi nästintill är ett måste för att kunna 

klara av arbetet med barn och unga. Astvik och Melin samt Hockey (1997) problematiserar 

hur långvariga påfrestande arbetssituationer kan få konsekvenser för de anställdas hälsa och 

psykiska välmående. Astvik och Melin menar att de socialsekreterare som inte klarar av att 

sänka sina krav, istället kommer att försöka kompensera i sitt arbete vilket kan innebära att en 

moralisk konflikt uppstår där socialsekreteraren kan välja att lämna sitt arbete. Vår tolkning 

att deltagare använde sig av kravsänkande strategier i strävan att finna en lagom 

prestationsnivå. Data visar även att socialsekreterarna funderade på arbetsbyte då 

arbetssituationen upplevdes som ohållbar. Om detta beror på en moralisk konflikt framgick 

dock inte av intervjuerna.  

9.2.2.3 Exit - Att välja ett annat arbete 

Fem av sex deltagare i studien har funderat på att byta jobb vilket kan förklaras med vad 

Hirchman (1970) kallar för ”Exit”. Studiens deltagare har dock valt att fortsätta sitt arbete som 

tvångsvårdsutövare, där det genomgående temat är: socialsekreterarna stannar kvar i arbetet 

under förutsättning att de positiva aspekterna överstiger de negativa. Hirchman (1970) menar 

att få arbetare använder sig av strategin ”Voice”, vilket även denna studie bekräftar, där endast 

en deltagare valt att gränssätta arbetsbelastningen inför chefen. Majoriteten av deltagarna kan 

därför anses ha anammat strategin ”Loyalty” (Hirchman, 1970), där socialsekreterarna 

visserligen pekar ut ett antal förbättringsområden inom organisationen, men trots allt högre 

krav och ansvar väljer att inte uttrycka sitt missnöje till chefen.  

9.2.3 Modell av processen 

Efter noggrant studerande av datamaterialet utifrån delsyfte två vilket syftar till att kartlägga 

på vilka sätt socialsekreterare hanterar rollen som tvångsvårdsutövare i en svår arbetskontext, 

framträdde en anpassningsprocess som deltagarna tillämpade för att klara av rollen som 

tvångsvårdsutövare i sin arbetskontext (Bilaga 5). Nedan följer en kort beskrivning av 

intervjupersonernas upplevda påfrestningar i arbetet, innebörden av modellens olika steg samt 

hur dessa samverkar med varandra. 

9.2.3.1 Bild 1 - Yttre påfrestningar kontra inre strategier 

Studiens data visar att socialsekreterarna ställs inför många påfrestande faktorer i sin 

yrkesutövning. Under del 9.2.1 presenterades att socialsekreterarna är tvungna att hitta olika 

personliga strategier för att hantera rollen som myndighetsutövare i en tvångsvårdkontext. 

Vidare presenterades hur yttre omständigheter i socialsekreterarnas arbete ständigt förändras 

(arbetsmiljö), vilket innebär en ytterligare aspekt för socialsekreterarna att förhålla sig till. 

I Bild 1 (se Bilaga 5) synliggörs hur socialsekreterarnas inre strategier utvecklas och 

omprövas i en yttre arbetskontextualisering genom en enkel modell; där förändringar i 

arbetskontexten innebär att de inre strategierna måste omarbetas. På liknande sätt kan en 

förändring av de inre strategierna inverka på upplevelsen av arbetssituationen. Modellen 
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fungerar i de sammanhang där socialsekreteraren måste finna nya strategier, ompröva gamla 

eller där arbetskontexten förändras. Bild 1 kan även förklaras med stöd av Tabell 1 (Bilaga 6), 

där vi i syfte att synliggöra processen valt att presentera några av de strategier och yttre 

påfrestningar som deltagarna nämnde.  

9.2.3.2 Bild 2 - att ompröva och utveckla sina strategier 

Under Bild 1 presenteras hur yttre och inre faktorer samverkar och inverkar på varandra. 

Själva processen bakom utvecklandet av strategierna kan förklaras med Bild 2 (se Bilaga 5). 

Nedan ges en kortare beskrivning till de olika stegen i modellen. 

Steg ett: socialsekreteraren får kunskap och förenar sig med de krav och förväntningar som 

yrket innefattar. Socialsekreteraren lär sig arbetsuppgifterna samt accepterar ansvaret som 

dessa innebär.  

Steg två: socialsekreteraren hittar och prövar ut olika strategier för att finna en balans mellan 

den egna kompetensen/prestationen och de krav som presenterades under steg ett. 

Steg tre: socialsekreteraren finner fungerande strategier för att skapa balans i arbetet genom 

motivation, struktur och prioritering, stöd i yrkesutövningen eller utveckling av 

myndighetsrollen. Alternativt väljer socialsekreteraren att lämna sitt arbete - en annan slags 

strategi för att klara av de påfrestningar som denne ställs inför i sin yrkesutövning. 

Steg fyra: i takt med att arbetet fortskrider och förutsättningarna förändras måste de 

utvecklade strategierna ständigt omprövas där flera faktorer inverkar: arbetserfarenhet, nya 

krav, omorganisering, nya arbetsuppgifter, ny kunskap, förändrade arbetsvillkor, förändring i 

stödet, förändringar i privatlivet, osv. Under steg fyra bildas sedan en cykel mellan det fjärde 

steget och steg två i modellen, vilket innebär en konstant pågående process. 

9.2.4 Slutsatser del två - processmodellen 

För att hantera rollen som myndighetsutövare i en svår arbetskontext befinner sig 

socialsekreterarna i en ständig utvecklingsprocess av strategier; där de inre strategierna 

omprövas/utvecklas i takt med att arbetskontexten förändras. Viktiga personliga 

förhållningssätt för att lyckas med detta är upplevelsen av stöd, att finna struktur, att lära sig 

prioritera, att finna en distans till arbetet samt att hitta en lämplig kravnivå i förhållande till 

befintliga resurser. Denna process beskrivs samt synliggörs med hjälp av studiens modell 

(Bilaga 5), vilket även förtydligas genom Tabell 1 (Bilaga 6).   

Under rubrik 9.1.4 presenterades studiens slutsatser kring socialsekreterarnas upplevelser och 

erfarenheter av arbetet med LVU-utredningar där en väsentlig aspekt låg i socialsekreterarnas 

roll som barnens väktare. 

Under analysen konstaterades att socialsekreterarens primära fokus berör det praktiska 

agerandet, snarare än relationsbyggandet, medan tidigare forskning visar att föräldrarna ofta 

känner sig kränkta (Friis, 2003) och att barnen upplever relationen med socialsekreteraren 

som otillräcklig (Winter, 2009). Vi ställer oss därför frågande till om socialsekreterarna 

verkligen lever upp till rollen som barnens väktare och det uppdrag som samhället har ålagt 

10. Avslutning 
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dem? Å ena sidan strävar socialsekreterarna efter att uppnå en positiv förändring för barnet, å 

andra sidan ifrågasätter vi om detta överhuvudtaget är möjligt om den grundläggande 

relationen med barnet saknas. 

Arbetsmiljön har en primär betydelse för att rollen som barnens väktare ska kunna uppfyllas; 

om socialsekreteraren i sin yrkesutövning saknar tidsutrymmet för exempelvis 

relationsbyggandet, blir detta också omöjligt att genomföra. Studiens deltagare beskrev bland 

annat att ärendemängden upplevdes vara för stor, att de var tvungna att sänka sina krav samt 

prioritera de mest akuta ärendena. Intervjupersonerna upplevde dock att dessa aspekter inte 

inverkade på deras myndighetsroll. Vi finner det därför intressant att ifrågasätta hur väl 

socialsekreteraren under rådande arbetsförhållanden lyckas hitta passade lösningar/insatser för 

det aktuella barnet. 

Genom denna studie samt den sammanlagda bakgrundsfakta som presenteras under avsnitt 4-

5, kan man tolka att barnens väktare är en nödvändig och oersättlig myndighetsroll i dagens 

Sverige, då övriga samhället fokuserar på föräldrarnas perspektiv och rättigheter. För att 

barnperspektivet ska lyftas fram, kan vi därför konstatera att behovet av barnens väktare i 

samhället existerar i högsta grad. I dagens Sverige är det socialtjänsten som har det yttersta 

ansvaret för barnen, vilket ytterligare poängterar vikten av att barnens väktare finns. Vi ställer 

oss dock frågan om rollen som barnens väktare i dagsläget är av symbolisk karaktär? Genom 

analys av studiens data ifrågasätter vi därför om rollen som barnens väktare existerar i 

verkligheten eller om data snarare presenterar hur socialsekreteraren gör sitt bästa som 

tvångsvårdsutövare i dennes svåra arbetskontext. 

Om barnens väktare är en essentiell del av det svenska samhället, innebär det automatiskt att 

förutsättningarna finns för att en sådan roll ska kunna existera? Vi finner det osannolikt att 

väktarens uppdrag kan fullbordas i en organisation där förutsättningarna att fullfölja 

uppdraget saknas; handläggningen ska ske skyndsamt och kvalitetssäkert - arbetet är stressig 

och kravfyllt. Vi ställer oss frågande till vilken kvalitetsnivå de föreslagna besluten har med 

tanke på de rådande förutsättningar som väktaren arbetar under och framförallt: hur kan 

väktaren avgöra barnets bästa om denne saknar tid att ordentligt sätta sig in i ärendet och 

bygga den nödvändiga relationen? 

Mot denna bakgrund uppstår funderingar kring socialtjänstens mål som myndighet vad gäller 

barnens bästa, barnperspektivet samt familjens delaktighet. Kan barnens väktare uppfylla sitt 

uppdrag inom organiseringen som råder inom socialtjänsten idag? En omorganisering skulle 

kunna resultera i fler tvångsvårdsutövare som arbetar med barn och unga, vilket skulle 

möjliggöra en minskad ärendemängd per anställd där socialsekreterarna fick mer tid till varje 

ärende. Denna åtgärd skulle ensam kunna skapa bättre förutsättningar för barnens väktare att 

bygga de nödvändiga relationerna med både föräldrarna och barnen. En sådan åtgärd skulle 

även minska stressen för socialsekreterarna, vilket vidare innebär att väktaren skulle ha mer 

tid och bättre förutsättningar att utreda barnens bästa samt inhämta barnets åsikter. Även om 

socialsekreteraren aldrig fullständigt kan frångå det paternalistiska förhållningssättet i 

tvångsvårdsärendena, skulle mer tid kunna möjliggöra en större delaktighet för klienterna.  
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Då samtliga intervjupersoner betonade vikten av stöd i deras yrkesutövning, kan en viktig 

aspekt i förbättringen av arbetssituationen för socialsekreterarna vara ytterligare satsningar på 

handledning. Denna kan hjälpa socialsekreterarna att snabbare hitta fungerade och mer 

effektiva strategier. En adekvat fråga i sammanhanget är om socialsekreteraren behöver 

strategier för att uppfylla rollen som barnen väktare eller handlar strategierna snarare om att 

klara av arbetsmiljön på ett tillfredställande sätt? Med hjälp av processmodellen (Bilaga 5) 

kan vi både se att strategierna som omfattar rollen av barnens väktare samt de som berör 

anpassningen till arbetskontexten, samverkar och samexisterar med varandra. Efter 

genomförandet av studien är vår tolkning att socialsekreterarnas primära fokus hamnar på 

hanteringen av den rådande arbetsmiljön, snarare än utvecklandet av rollen som barnens 

väktare. Vår förhoppning är att utvecklandet av rollen som barnens väktare skulle fokuseras 

primärt, snarare än att socialsekreterarnas energi fokuserades på hanterandet av 

arbetskontexten.  

Som det presenterades under analysen, krävs det att socialsekreterarna är skickliga på att 

utveckla sin professionalitet om de ska klara av att uppfylla rollen som barnens väktare. Det 

är dock viktigt att påpeka att hanteringen av arbetet genom egenfunna strategier är en mycket 

mer komplex process än vad som framkommer av modellen i denna studie. I empirin kan den 

cirkulära processen av den ständiga professionella utvecklingen även påverkas av andra 

faktorer än de som presenteras i studien. Dessa faktorer skulle kunna inbegripa det privata 

livets inverkan på socialsekreterarens hantering av sitt arbete, hur personliga egenskaper 

inverkar på utvecklingsprocessen samt på vilket sätt erfarenhet av arbetet kan influera 

sökandet och omprövningen av strategier. För att undersöka detta behövs ytterligare data som 

syftar till att undersöka dessa aspekter. Det hade vidare varit intressant att undersöka hur väl 

processmodellen överensstämmer på andra socialsekreterare i en liknande arbetssituation. För 

att uppnå detta hade nya deltagare behövt rekryteras. 

Eftersom en omorganisering hade kunnat leda till en utveckling och kanske även en 

förbättring av arbetssituationen, anser vi att vidare forskning vad gäller socialtjänstens 

praktiska förutsättningar är en nödvändighet för att rollen som barnens väktare ska införlivas i 

samhället. Vidare forskning kan även syfta till att synliggöra om de krav som 

socialsekreterarna har att förhålla sig till idag är rimliga medtanke på de resurser som 

socialtjänsten innefattar. Är det exempelvis rimligt att socialsekreteraren ska lyckas bygga 

relationer, agera professionellt i samtliga möten, fatta snabba och adekvata beslut, skriva 

hållbara utredningar, ifrågasattas i socialnämnden och rätten samt hantera flera komplexa 

ärenden parallellt med varandra? Om detta bedöms rimligt, är dessa förväntningar vidare 

möjliga att genomföra i den rådande arbetskontexten? Den ständiga känslan av otillräcklighet 

är något som barnens väktare i dagsläget måste leva med och tvingas därmed att hitta 

strategier att förhålla sig till denna. Kanske kan detta vara en viktig beståndsdel i varför 

personalomsättningen bland socialsekreterarna som arbetar med barn och unga nu har nått 

rekordhöga nivåer (Grefve, 2014). Detta kan också vara en förklaring till varför flera av 

studiens deltagare utvecklade strategier av känslomässig distansering. 

I dagsläget upplever vi att socialsekreteraren för att denne ska trivas i sitt arbete måste vara en 

person som inte påverkas av arbetsmiljön, där ärendemängden ständigt växer och 
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återhämtningsperioder inte existerar. Samtidigt förväntas socialsekreteraren vara empatisk, 

engagerad, stödjande och förstående. Funderingar uppstår kring om individer med dessa 

förutsättningar verkligen existerar, eller om det är socialtjänsten som organisations uppgift att 

skapa arbetsförutsättningar där socialsekreterare i rollen av barnens väktare har möjlighet att 

fullfölja sitt uppdrag? För att kunna besvara dessa frågor krävs vidare forskning i ämnet.  

10.1 Metodologiska reflektioner 
Efter genomförandet av studien uppmärksammades att fler avgränsningar hade möjliggjort en 

mer detaljerad bild av socialsekreterarnas upplevelser gällande arbetet med 

tvångsomhändertagande av barn och unga. Ett exempel på en sådan avgränsning hade kunnat 

vara att endast studera 2§ eller 3§, LVU. Den breda ansatsen i studien inverkade på resultaten 

då konkreta situationer inte undersöktes, vilket vidare medförde att studiens resultat fick en 

allmän karaktär och gav få detaljerade slutsatser. En annan reflektion som kom efter 

genomförandet av studien var att ifrågasätta nödvändigheten bakom kopplingen mellan data 

och de valda teorierna (Bilaga 1), eftersom denna studie hade en induktiv ansats. Vår 

förhoppning när vi valde att diskutera studiens data mot dessa teorier var att ge studien en 

större teoretisk förankring, nödvändigheten av detta kan dock fortfarande ifrågasättas. Ett 

alternativ hade varit att ha en deduktiv ansats. En deduktiv ansats valdes dock bort på grund 

av att vi eftersträvade att finna ny information inom ett relativt outforskat område.  

Urvalsmetoden kan ha inverkat på studiens resultat eftersom ett bekvämlighetsurval innebär 

en svårighet i avgörandet av urvalets representativitet. Detta medför vidare att 

generaliseringar över en större population är mycket tveksamma (Lantz, 2011). I denna studie 

har vi valt att fokusera på de personliga upplevelserna och erfarenheterna av arbetet med 

LVU, där resultaten enbart generaliseras till studiens deltagare. Valet av en induktiv ansats för 

studien innebär också enligt Lantz (2011) att risken för systematiska fel är stor vid generella 

slutsatser om målpopulationen. Processmodellen som framträdde under dataanalysen är 

visserligen av generaliserande karaktär, det är dock viktigt att betona att även den enbart kan 

generaliseras till intervjupersonerna i denna studie. För att undersöka om processmodellen är 

applicerbar på hela målpopulationen, krävs fler studier i ämnet där slumpmässiga urval är en 

förutsättning för en högre generaliserbarhetsgrad.  

Vidare kan man diskutera hur enhetschefens inverkan i studiens urval har påverkat 

intervjupersonernas anmälan till studien. Eftersom det inte går att säkerställa vilken 

information de potentiella studiedeltagarna fick samt på vilket sätt denne framfördes, kan 

vi ifrågasätta om samtliga socialsekreterare kände sig lika motiverade till deltagandet i 

studien. Ett slumpfel kan även ligga i de förutfattade åsikterna som deltagarna hade inför 

intervjuerna. Eftersom intervjupersonerna själva fick anmäla sitt intresse för deltagandet, 

kan motivet bakom detta beslut ifrågasättas. Den delen i urvalsprocessen innebär en 

svårighet att utesluta exempelvis personer med extrema åsikter vilka kan återge en 

förvrängd bild av verkligheten. Andra slumpfel som kan finnas i denna studie är 

intervjupersonernas dagsform vid intervjutillfället: humör, trötthet, tankspriddhet och 

stress. Vi är medvetna om detta och vill därför poängtera att denna studies resultat baseras 

på intervjupersonernas uppfattningar vid det specifika intervjutillfället. Ytterligare ett 

slumpfel som är viktig att nämna i sammanhanget är vår tolkning av intervjupersonernas 
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svar. Försök till att minimera detta skedde dels genom att ställa följdfrågor samt 

omformulera deltagarnas svar vid intervjutillfällena, dels genom valet av utgångspunkt i 

analysprocessen - där vi kodade de transkriberade intervjuerna så textnära som möjligt på 

varsitt håll för att minimera risken för övertolkning/inverkan på varandra. 

En annan aspekt som inverkar på studiens slutsatser är att ytterligare data aldrig 

inhämtades för en fortsatt analys och omprövning av de framkomna slutsatserna. Genom 

inhämtandet av ytterligare data hade slutsatserna både kunnat prövas, omvärderas och 

därmed fått större empirisk förankring. Detta hade vidare kunnat påverka tillförlitligheten 

och giltigheten för slutsatserna. Vi bedömde dock att denna prövning var svår att 

genomföra på grund av den angivna tidsaspekten som en kandidatuppsats innefattar. 

10.1.1 Studiens tillförlitlighet  

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning studeras vanligen dennes tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten består vidare av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konformera (Bryman, 2008). Denna studiens tillförlitlighet 

kommer att diskuteras under detta avsnitt. 

Ett sätt att påverka denna studiens trovärdighet skedde genom genomförandet av 

pilotstudien. Detta medförde att vi kunde studera pilotdeltagarens svar på frågorna för att 

se hur väl intervjuguiden stämde överens med fenomenet som vi avsåg att undersöka. 

Under intervjuerna gjordes även omformuleringar av intervjupersonernas svar för att öka 

chansen att vår uppfattning stämde överens med deltagarnas återgivelser. En problematisk 

aspekt kring detta är dock att det aldrig går att säkerställa om deltagarna svarade 

sanningsenligt på intervjufrågorna, vilket heller inte går att kontrollera i denna studie. 

Deltagarna kan exempelvis på grund av oro kring anonymiteten i studien medvetet eller 

omedvetet självcensurerat svaren på intervjufrågorna, vilket enligt Bryman (2008) kan 

bidra till en lägre grad av studiens trovärdighet. 

Överförbarhet av studiens resultat kan ifrågasättas eftersom det krävs, menar Bryman 

(2008), mycket fylliga och täta beskrivningar av den unika kontexten för att kunna bedöma 

överförbarheten av studiens resultat till en annan miljö. Trots vår strävan efter att återge en 

fyllig och bred bild av intervjupersonernas kontext, har beskrivningarna enbart återgett en 

generell bild av den studerade kontexten. I och med detta ställer vi oss frågande om 

uppsatsens beskrivningar är tillräckliga för att en hög grad av överförbarhet ska kunna 

fastställas. 

Studien pålitlighet berör främst forskarens tydliga återgivelser av genomförandets samtliga 

faser, vilket leder till en bedömning av i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är 

berättigade (Bryman, 2008). I strävan att säkerställa studiens pålitlighet har vi återgett 

samtliga delar av studiens genomförande (se avsnitt 7) samt presenterat en kodningsmall 

(Bilaga 4) där läsaren får en överblick över kodnings- och kategoriseringsprocessen. 

Vidare har de egna slutsatserna problematiserats och diskuterats under avsnitt 9 och 10. 

Möjligheten att kunna styrka och konfirmera studiens resultat handlar om forskarens 

objektivitet i genomförandet av studien, där den teoretiska inriktningen eller personliga 
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värderingar ska minimalt inverka på studiens resultat (Bryman, 2008). Man kan därför 

ifrågasätta i hur stor utsträckning vår förförståelse inverkat på studiens utformning samt 

resultat. Förförståelsen bestod bland annat i medias allmänna bild av socialsekreterarnas 

arbetssituation, tidigare kunskap på området vilken har erhållits genom 

socionomutbildningen samt den genomförda VFU:n. Förförståelsen berörde främst den 

komplexa arbetskontexten som tvångsvårdutövningen innebär. Vi har dock varit medvetna 

kring detta och försökt minimera riskerna genom att bland annat diskutera och ifrågasätta 

varandras tolkningar, åsikter samt studiens slutsatser. Ytterligare ett försök till att uppnå 

detta var att analysera data så empirinära som möjligt samt att presentera citat från 

intervjuerna i studien. 
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Presentation av teorier  

KASAM 

En teori som förklarar varför vissa människor hanterar stress bättre än andra är Antonovskys 

(2005) teori om KASAM- känsla av sammanhang. Teorin delas in i tre centrala delar: 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  

Begriplighet innebär att händelser genom livet går att förstå och förklara. Antonovsky (2005) 

menar att en person som har en hög känsla av begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är 

förutsägbara. Traumatiska händelser kan med hjälp av begriplighet bidra till individens insikt 

till de krav personen möter samt meningen av dessa. Hanterbarhet innebär att individer trots 

motgångar kan gå vidare i livet utan att älta dessa. En person som har hög känsla av 

hanterbarhet ser sig sällan som ett offer och finner mycket stöd i det omkringliggande sociala 

nätverket. Meningsfullhet omfattar utsträckningen i vilken individen upplever att livet har en 

känslomässig mening. Personer som har en hög känsla av meningsfullhet ser motgångar i livet 

som utmaningar och försöker därigenom se det positiva i händelser som sker.  

Antonovsky (2005) menar att de tre delarna är viktiga, men att den mest essentiella delen är 

meningsfullhet då denna är en förutsättning för individens eftersträvan av de andra två 

delarna. En person som har stark känsla av sammanhang - KASAM tolkar världen som mer 

hanterbar, begriplig och meningsfull. Detta innebär att stressfyllda situationer blir mer 

lätthanterliga. En person som istället har en låg känsla av sammanhang förväntar sig kaos i 

livet. Antonovskys förklarar att ett socialt stöd samt betydelsen av sociala relationer är 

centrala vad gäller den grad av KASAM som individen upplever. 

Krav-kontroll modell 

En obalans mellan krav och kontroll i arbetet medför en upplevelse av stress. Stressen kan 

upplevas som positiv eller negativ beroende på hur denna balans förhåller sig. Krav i arbetet 

kan exempelvis vara tidsbrist eller hög arbetsbelastning, medan kontroll definieras som den 

grad av egenupplevd kontroll som individen har. Kontrollen förstärks av arbetstagarens 

möjlighet att påverka och fatta beslut i sin arbetssituation. Enligt modellen kan en individ som 

har höga yttre krav i kombination med en låg egenupplevd kontroll leda till negativ stress. En 

individ som har höga krav och hög egenupplevd kontroll kan istället uppleva en positiv stress 

som i sin tur kan bidra till trivsel på arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorell (1990) menar att en person som saknar kunskap kring sina 

arbetsuppgifter automatiskt har ett minskat handlingsutrymme som vidare kan leda till 

negativa påfrestningar. I motsats har arbetstagare med större handlingsutrymme också en 

större egenupplevd kontroll i arbetet. Kontrollen kan öka om arbetstagaren får större kunskap 

i sin yrkesutövning samt stöd till personlig utveckling. Det sociala stödet som chefen kan 

erbjuda anses därigenom vara mycket viktigt för att motverka upplevelsen av påfrestning i 

arbetet. Stöd från kollegor på arbetsplatsen kan vara lika betydelsefulla för arbetstagaren i 

hanteringen av påfrestande arbetssituationer. Karasek och Theorell (1990) menar att höga 
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krav i arbetet är positivt eftersom det medför att arbetet då upplevs som utvecklande och 

spännande, samtidigt måste dock en balans finnas mellan krav och kontroll. 

Coping 

Coping ska enligt Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984) ses som en process där målet med 

metoden är att minska påfrestningen i situationer. Begreppet coping är enligt Lazarus likställt 

med lyckad anpassning och används i situationer där individen inte kan påverka 

omkringliggande faktorer. Coping innebär en ständig process av kognitiva och 

beteendemässiga strategier i hanterandet av både externa och interna krav som individen 

uppfattar är energikrävande och påfrestande.  

Enligt Lazarus teori omfattar coping två övergripande funktioner: problemfokuserad coping 

samt känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär att individen förväntas klara 

av eller förändra problem som orsakar stress i den omkringliggande miljön. Känslofokuserad 

coping medför att individen förväntas reglera de känslomässiga reaktionerna på problem som 

uppstår. Funktionerna påverkar varandra och används ofta parallellt där de antingen kan med- 

eller motverka varandra.  Exempel på problemfokuserad coping är att individen strävar efter 

att påverka sin arbetssituation eller att individen konfronterar personer i sin omgivning som 

upplevs bidra till den påfrestade situationen. Exempel på känslofokuserad coping är att 

individen undviker att tänka på problemet, flyr eller distanserar sig emotionellt, accepterar 

ansvar eller skuld i situationen, försöker utöva självkontroll över känslan, söker socialt stöd 

eller genomgår en positiv omvärdering av situationen. 

Exit, Voice and Loyalty 

Hirschmans (1970) teori kring arbetsförhållanden presenterar tre huvudstrategier som är 

kopplade till missnöje med arbetsförhållanden: ”Exit, Voice and Loyalty”. Genom Exitkan 

arbetstagarna välja att lämna sina jobb, vilket är en strategi som kan vara användbar när 

arbetssituationen upplevs som ohållbar eller då andra mer attraktiva arbetstillfällen erbjuds. 

Voice innebär individuella eller kollektiva protester i vilka brister påtalas i syfte att förbättra 

arbetssituationen. Loyalty innebär att arbetstagarna stannar kvar i organisationen utan att 

uttrycka varken kritik eller missnöje. 
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Missivbrev 

Vill du dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter kring arbetet med 

LVU-utredningar? 

Det finns studier som visar att socialsekreterare inom IFO upplever stor utsatthet i sin 

yrkesroll. Påfrestningarna för socialsekreterarna är många och personalomsättningen är 

omfattande bland de som arbetar med barn och unga. 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet via Umeå Universitet.  

Vi kommer att utföra en studie kring hur socialsekreterarna upplever handläggningen av 

LVU-ärenden samt kartlägga på vilka sätt socialsekreterarna hanterar rollen som 

tvångsvårdsutövare. Vi är genuint intresserade av just dina upplevelser och erfarenheter kring 

arbetet med LVU-utredningar. Genom att medverka i studien kan du bidra med värdefull 

information kring hur du ser på arbetet med LVU. Deltagandet i undersökningen är frivilligt 

och du kommer att förbli anonym.  

Vi vill gärna träffa dig för en intervju där vi kommer att ställa frågor kring dina upplevelser 

och erfarenheter. Intervjun kommer att pågå i ca 60 minuter och du väljer själv hur mycket du 

vill berätta under intervjun. Du kan om du önskar, avbryta ditt deltagande när som helst under 

studiens gång. Intervjun kommer att lagras via en ljudinspelning, för att sedan transkriberas. 

Dina svar kommer att hanteras med sekretess och sammanställas på ett sådant sätt att enskilda 

intervjupersoner inte kan identifieras. All data kommer att raderas efter att studien är 

genomförd. Resultaten av studien kommer att presenteras i en kandidatuppsats via Umeå 

universitet.   

 

Har du frågor är du välkommen att vända dig till oss. Vi kommer att kontakta dig via telefon 

för att bestämma en passande tid då intervjun kan genomföras.  

 

 

Alina Lundqvist          Pernilla Kostet 

Socionomstuderande          Socionomstuderande 

Mobil: 073-xxx xx xx          Mobil: 073-xxx xx xx 

alina.lundqvist@gmail.com         pernilla.kostet@gmail.com 
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Intervjuguide  

Bakgrund 

Ålder 

Utbildning 

Arbetslivserfarenhet inom socialt arbete? barn och unga? LVU? 

 

Rollen som myndighetsperson  

Kan du berätta hur det är att arbeta med barn och unga? 

Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som socialarbetare i arbetet med LVU-utredningar? 

Vilka kompetenser anser du är viktiga att ha i arbete med LVU-utredningar? 

Vad motiverar dig i ditt arbete med LVU-utredningar? 

När är det svårt/jobbigt? Hur hanterar du det? 

När fungerar det som bäst? 

 

Myndighetsutövning 

Hur upplever du handläggningsprocessen i LVU-utredningar? 

Har dina upplevelser av arbetet med LVU-utredningar förändrats med tiden? 

Vilka utmaningar ser du i arbetet med LVU-utredningar? 

Hur ser du på ditt handlingsutrymme i LVU-utredningar? 

Hur ser du på din makt som socialsekreterare vid handläggningen av LVU-utredningar? 

Hur ser du på utsattheten i ditt arbete? Kan du ge något exempel på utsatthet som du upplevt? 

Myndighetsutövning vid LVU innebär både tvångsvårdsutövandet och stöderbjudande, hur 

ser du på detta? (Hur bygger ni relationer i LVU-handläggningen? Hur är det att arbeta med 

tvångsvård, enligt dig?) 

Upplever du någon skillnad i handläggningen gällande LVU som baseras på 2§ och 3§? 

Upplever du någon skillnad i handläggningen beroende på barnets ålder/ursprung? 

Hur upplever du att kraven i arbetet med LVU-utredningar ser ut?(resurser kontra krav, 

behandlande funktion kontra myndighetsutövare) Upplever du att det finns förutsättningar att 

hålla en bra kvalité i LVU-utredningarna?  
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Stöd i arbetet med LVU 

Hur upplever du arbetssituationen vid handläggningen av LVU-ärendena? 

Hur ser stödet ut på din arbetsplats kring LVU-utredningar? 

Vad är det som gör att du trivs/misstrivs med arbetet med LVU-utredningarna? 

Har du någon gång funderat på att byta jobb? Vad beror det på? 

 

Är det någonting annat som du vill tillägga som kan vara viktigt för oss att veta?  
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Kodningsmall 
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Selektiva koder 

 

Kategorier 

Det latent 

temat/Process

-modell 
Åldersspann: 30-60 år, socionomutbildning, nio år 

inom barn- och unga, 33 år som socionom, tidigare 

psykiatri, barnskötare, juridik, 

påbyggnadsutbildningar, gruppledare LVU 

Bakgrund  

Lugn, trygg, stresstålig, flexibel, lyhörd, modig, 

objektiv, nyanserad, respektfull, förstående, 

strukturerad, empatisk, gott bemötande, kunnig, 

erfaren, likvärdig syn, rätt personlighet, att våga 

ingripa, snabbt agerande, förklara, förmedla, 

tydlighet, ärlighet, härbärgera, intresse för 

människor, samarbeta, bedöma, kritiskt 

förhållningssätt  

Viktiga 

egenskaper 

och 

kompetenser 

Intressant, stimulerande, givande, utvecklande, 

spännande, roligt, meningsfullt, prestigelöst, 

splittrat, stressigt, snabba ryck, varierande, övertid, 

komplext, påfrestande, dålig sömn, LVU behövs, 

strikt, tungt, skillnad mellan 2§ och 3§, förbättrade 

förutsättningar för barnet, barnet skyddas, LVU 

leder till något positivt, viktiga arbetsuppgifter, ej 

ytterst ansvarig, maktlöshet, stort ingripande, 

ensamhet, utlämnad, förbannad, irriterad, besviken, 

mycket känslor, tvång, stor makt, barnperspektiv, 

förändring över tid, motstridiga uppgifter, inverkar 

på hälsan,mitt jobb - mitt uppdrag 

Upplevelser 

av arbetet 

Rutiner, vana, att släppa, BBIC, medhandläggare, 

tidigare kännedom, bästa just nu, mittemellan nivå, 

prioritera, strukturera, skilja på sak och person, 

extern handledning, chefen som stöd, viktigast går 

först, pröva sin uppfattning, ventilera med kollegor, 

behålla lugnet, prata om det jobbiga, acceptera 

systemet, täta kontakter, att lämna jobbet på jobbet, 

att välja ett annat yrke, positivt feedback, sätta 

gränser, grupphandledning, förhandling = 

skådespel, fritidsintressen, ej som nyexaminerad, 

skapa hopp 

Strategier 
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Steg 1 
Anställning, kunskap om krav, 

ansvar, arbetsuppgifter 

 

Processmodell  

Bild 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 2: 
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Försök till att hitta 
strategier för att 
hantera Steg 1

Steg 3            
Fungerande stretegier 

beprövas

Steg 4            
Förändrade 

förhållanden medför 
att strategierna måste 
revideras /förkastas

Utveckling av den egna 

professionaliteten 

Arbetskontexten 
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Samverkan mellan yttre och inre strategier 
Tabell 1 - exempel på hur förändringar i den yttre cirkeln (se Bilaga 4, Bild 1) inverkar 

på de inre strategierna. 

 

Förändring/omprövning av strategierna

Känslomässig distansering, 
kraven sänks ytterligare

Omprioritera resurser - söka 
alternativa frivilliga insatser

Extern handledning, att hitta 
en medhandläggare i 

ärendet, att lämna jobbet

Förändring i arbetssituationen

Två av kollegor blir 
sjukskrivna -

ärendemängden ökar
LVU-ansökan får avslag

Hot om våld från klientens 
sida

Strategier

Att sänka sina krav, 
omfördela resurser, 

prioritera

Att se förhandlingen som ett 
skådespel

Känslomässig distansering, 
stödsamtal med 
kollegor/chefen

Arbetssituation

För många ärenden 
fördelade på befintliga 

socialsekreterare

Rättslig förhandling i LVU-
ärendet

Personliga påhopp av 
klienter
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