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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöktes socialsekreterares upplevelser av att arbeta med 
barnavårdsutredningar. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever 
möjligheter respektive utmaningar i arbetet, samt att åskådliggöra hur socialsekreterare 
upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. Studien är av kvalitativ karaktär 
och genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna i 
studien var socialsekreterare som arbetade på utredningsenheten barn och familj. Teorin 
som användes för att analysera det insamlade materialet var Lipskys teori om 
gräsrotsbyråkrater samt nyanseringar av teorin. Studiens resultat påvisar olika möjligheter i 
socialsekreterarens arbete. Resultatet visar bland annat att utbildning och teamarbete var två 
faktorer som enligt socialsekreterarna möjliggjorde för ett bättre arbete. Socialsekreterarna 
menade att utbildning och teamarbete utgjorde en stärkt rättssäkerhet för utredningarna. I 
resultatet framförs även att socialsekreterarna upplever utmaningar i arbetet. Resultatet visar 
exempelvis att det förekommer hög arbetsbelastning och tidsbrist på arbetsplatsen, vilket 
ansågs kunna leda till att arbetets kvalité påverkades. Fortsättningsvis framkom det att 
socialsekreterarna ansåg handlingsutrymmet vara stort vid arbetet med 
barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna menade att handlingsutrymmet var stort när det 
gällande bland annat beslutsfattande, val av insatser och vid klientmöten.  
 
Nyckelord: Socialsekreterare, barnavårdsutredning, möjligheter, utmaningar, 
handlingsutrymme  
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ABSTRACT 

This study examined social workers experiences of working with child welfare investigations. 
The aim of the study was to examine how social workers experiences opportunities and 
challenges in the workplace, as well as illustrating how social workers experience the space of 
action at work as children's investigators. The study is of a qualitative nature and was 
conducted using six semi structured interviews. The interviewees in the study were with 
social workers who worked on the Child and Family Investigation Unit. The theory used to 
analyze the collected material is Lipsky's theory of street level bureaucrats and some new 
thoughts about the theory from other authors. The results of the study show different 
possibilities in the work of the social workers. The results show, among other things, that 
education and teamwork were two factors that, according to the social workers, made it 
possible for a better work. The social workers said that education and teamwork represented 
a stronger legal certainty. The results also show that the social workers are experiencing 
challenges in the workplace. The result, for example, shows that there is a high workload and 
time shortage at the workplace, which was considered to lead to the quality of work being 
affected. Continued, it was found that the social workers consider the space of action to be 
great in the work of child welfare investigations, including decision-making, choice of efforts 
and at client meetings. 
 
Keywords: Social workers, child protection investigation, opportunities, challenges, space of 
action 
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1 INTRODUKTION 

Socialt arbete står idag inför ett flertal uppgifter och därmed utmaningar. Ett område där 
socialsekreterare ofta kommer i kontakt med olika dilemman menar Morén (2012) vara inom 
barnavårdsutredningar. I en studie av Arbetsmiljöverket som gjorts på 45 kommuner (vision, 
2017) framstår ett vanligt förekommande dilemma vara obalansen mellan krav och 
tillgängliga resurser. Arbetsmiljöverket (2017) redovisar att om resurserna inte balanseras 
med de krav som ställs på socialsekreteraren så kan det äventyra kvaliteten i arbetet. 
Arbetsmiljöverkets (vision, 2017) studie visar på att fler än var tredje socialsekreterare 
upplever att de ofta arbetar under orimlig tidspress samt med för hög arbetsbelastning, utan 
att få stöd i arbetet. Det framkom att hälften av socialsekreterarna upplevde att de sällan eller 
aldrig hade tillräckligt med tid för att utföra de arbetsuppgifter som krävdes för en bra 
utredning. Strandhäll (2014) rubricerar i en rapport om belastningar i socialsekreterares 
arbete att en viktig aspekt för att kunna utföra arbetet på ett fullgott och rättssäkert sätt är en 
rimlig arbetsbelastning. Vilket också är i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), enligt 3 § i 3 
kap. (2001:453) ska “insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet”. En anledning till 
tidsbristen menar Rönnblom (2012) är de regler om administrativt arbete som 
socialsekreterare måste följa. Det finns inte tillräckligt med resurser eller stöd i det 
administrativa arbetet, vilket bidrar till för hög arbetsbelastning. Vikten av det administrativa 
arbetet påpekas dock, då dokumentation bidrar till ökad rättssäkerhet och kontroll på 
ärendena. Tidningen Framtidens Karriär - Socionom genomförde en undersökning under 
sommaren 2016. En undersökning som visade på att 90 % av alla socionomer uppgav att 
arbetsbelastningen inom socialtjänsten är ett mycket allvarligt problem (Wihlborg, 2016). 
 
Även Johansson (2006) beskriver dilemman inom socialt arbete. Johansson lägger fokus på 
möten och hur alla klientmöten inte är enkla att genomföra. Utmaningar med möten kan dels 
vara fördelning av makt mellan socialsekreterare gentemot klient, samt eventuella fördomar 
och attityder. Vid klientmöten slits socialsekreterare mellan systemets krav och viljan att ha 
mänskliga möten. Johansson belyser om de strukturella ramarna som finns inom social 
arbete och menar att dessa varierar. Avslutningsvis beskrivs att dessa ramar ofta kan 
upplevas mer fasta än vad de egentligen är. Ponnert (2015) beskriver hur det i 
Socialtjänstlagen saknas tydliga handlingsregler vilket i stora drag beror på att lagen är en 
ramlag. Socialsekreterare är de som arbetar inom socialtjänsten med barnavård och gör det 
med utgångspunkt i Socialtjänstlagen. Då Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag har 
socialsekreterare möjlighet att anpassa och tolka lagen beroende på praktiken, vilket blir en 
möjlighet i arbetet. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver socialsekreterares 
roll som att vara representant för en organisation eller myndighet, där uppgiften är att stå i 
direktkontakt med de klienter som är i behov av stöd och hjälp. Ytterligare ett av 
socialsekreterarnas ansvar är att möta klientens behov med hjälp av de resurser som 
organisationens kan bistå med. Till sin fördel i arbetet så har socialsekreterare tack vara den 
ramlag som Socialtjänstlagen är, ett brett handlingsutrymme. Något som kan sätta 
begränsningar i detta handlingsutrymme är att socialsekreterares arbete dels avgörs av 
organisationen och dess uppdrag, men också av de moraliska och individuella faktorerna hos 
socialarbetaren i dennes yrkesroll.  
 
Socialt arbetet kan idag ses stå inför ett flertal olika uppgifter som kan medföra utmaningar i 
arbetet för socialsekreterare. Socialtjänsten framställs ofta som ett yrkesområde där det 
förekommer mycket utmaningar och många gånger framställs det som negativt. Där av anses 
det intressant att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka hur socialsekreterare 
själva upplever situationen kring upplevelsen av utmaningar och möjligheter i arbetet med 
barnavårdsutredningar. Det finns en brist av studier avseende professionellas upplevelser av 
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möjligheter samt de positiva aspekterna i arbetet med barnavårdsutredningar. Att 
socialsekreterarnas arbete framställs av övervägande negativa aspekter är vad som har 
frambringat författarnas intresse för den mindre forskade delen.  Socialt arbete utövas till 
stor del inom socialtjänsten och kan komma att beröra många individer, både klienter och 
socialarbetare. Viktigt anses därför att belysa de möjligheter och positiva aspekter som 
arbetet innefattar. För att inte enbart framställa yrket som utmanande är ambitionen att även 
bidra med arbetes positiva aspekter, detta för att till viss del fylla luckorna i den redan 
befintlig forskningen. Att upprätthålla intresset för yrket anses viktigt då det redan i 
dagsläget råder hög personalbrist. Framhävs enbart det negativa med yrket kan 
personalbristen tänkas stiga vilket i slutändan kan bli problematiskt, för såväl socialarbetare 
som klienter. Problematiskt på så vis att det kan bli högre arbetsbelastning för 
socialarbetarna vilket kan tänkas påverka kvalitén på utredningarna negativt samt att 
klienterna kan få vänta längre för att få hjälp. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur socialsekreterare inom utredningsenheten barn och familj, 
upplever sitt arbete med barnavårdsutredningar samt att undersöka hur socialsekreterare 
upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. 
 

 Vad upplever socialsekreterare för möjligheter i sitt arbete med 
barnavårdsutredningar? 
 

 Vad upplever socialsekreterare för utmaningar i sitt arbete med 
barnavårdsutredningar? 

 
 Hur upplever socialsekreterare handlingsutrymmet i arbetet med 

barnavårdsutredningar?  

2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Detta avsnitt syftar till att skapa en övergripande bild av vad forskningen visar gällande 

socialarbetares upplevelser av sitt arbete med barnavårdsutredningar.  

2.1 Möjligheter i en socialarbetares vardag 

2.1.1 Vikten av kunskap och tidigare erfarenheter  

Iversen och Heggen (2015) redovisar, i sin kvalitativa intervjustudie, hur socialarbetare 
generellt använder sig av tidigare erfarenheter från socialt arbete som kunskapskälla i sitt 
dagliga arbete. Utbildning var en återkommande aspekt, som flertalet av de 390 norska 
informanterna påpekade var något som de dagligen hade hjälp av i arbetet. Cabiati (2017) 
syftar i studien till att belysa den fortsatta utbildningsefterfrågan från socialarbetare inom 
barn och ungdom. Via 300 enkätundersökningar i Italien, har Cabiati kunnat redogöra hur 
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viktigt socialarbetarna ansåg att kompetens och utbildning var inom arbetet med 
barnavårdsutredningar.  
 
2017 utförde Schiller en kvalitativ intervjustudie med 71 socialarbetare i Sydafrika. Syftet 
med studien var att undersöka vilka utmaningar socialarbetare kan komma att stöta på vid 
ärenden där det finns anklagelser om sexuella övergrepp mot barn. Att samtala med barn 
som misstänks vara sexuellt utnyttjade beskriver Shiller vara en utmaning för många 
socialarbetare. Informanterna i studien uppgav att vidare utbildning och specialträning inom 
just detta moment vore mycket värdefullt. Genom utbildning och specialträning skulle 
informanterna bli tryggare i den egna yrkesrollen samt bli tryggare i samtal av denna form 
(Schiller, 2017). Utbildning och kompetens skulle i sin tur bidra till en tryggare yrkesroll, 
vilket Cabiati (2017) beskriver som något som bidrar till ett bättre genomfört arbete för 
socialarbetarna.  
 
Healy och Meaghers (2007) utförde sin studie genom att samla in data från 208 kvalitativa 
telefonintervjuer. I studien belyser de om vikten av kunskap, utbildning samt erfarenhet i 
arbetet med barnavårdsutredningar. Informanterna uppgav att erfarenhet och känslomässig 
mognad är något som de ofta kan dra nytta av i arbetet och att det är något som hjälper dem i 
många situationer. Att avslöja den tysta kunskapen, dolda erfarenheter och utföranden 
gällande hembesök i socialt arbete var syftet med Fergussons (2016) studie. Studien utfördes 
genom daglig observation av 24 socialarbetares arbete i England. I Fergussons studie går det 
att tyda ett liknande resultat som i Healy och Meaghers (2007) studie, som visar på vikten av 
arbetserfarenhet. Informanterna i Fergussons (2016) studie uppgav att nyckeln till smarta 
och kreativa utredningar till stor del grundar sig i tidigare arbetserfarenheter. Även kunskap 
och utbildning ansågs bidra till smarta och kreativa utredningar. Däremot så uppger Sullivan, 
Whitehead, Leschied, Chiodo och Hurley (2007) att det inte förekommer några signifikanta 
skillnader mellan hur socialarbetare med tre års erfarenhet och de med mer än tre års 
erfarenhet resonerade och arbetade i sina ärenden. Det redovisade resultatet är utifrån deras 
utförda vinjettstudie, som ägde rum i Kanada med 63 deltagande socialarbetare. Syftet med 
studien var att undersöka huruvida syn på riskfaktorer och rekommendationer för 
omhändertagande varierar beroende på arbetserfarenhet. Avslutningsvis belyser Healy och 
Meaghers (2007) att utbildning och specialisering är vad informanterna uppgav vara 
möjligheter i arbetet, då socialarbetare menar att detta bidrar till en stärkt säkerhet i 
yrkesrollen och i det arbetet som utförs.  
 

2.1.2 Stöd och hjälp i arbetet av kollegor och ledning 

Ruch (2014) genomförde en kvalitativ vinjettstudie med socialarbetare i Storbritannien. 
Syftet med studien var att utforska relation och kommunikation mellan socialarbetare och 
barn, för att få vidare förståelse för hinder samt möjligheter i det vardagliga arbetet med 
barn. I intervjustudien kunde Ruch se ett återkommande tema, vilket var den positiva 
inställningen till att arbeta i team. Informanterna uppgav att det bidrog till en betryggande 
känsla, att alltid ha någon att bolla idéer med och främst att ha med sig någon vid 
klientmöten. Socialarbetarna uppger vidare hur teamarbetet är viktigt då de beskriver hur de 
många gånger kan arbeta i en ovisshet. Ovissheten menar de kan bero på att de möter olika 
typer av människor i arbetet. Informanterna beskriver hur du som socialarbetare aldrig kan 
vet hur en individ kommer agera vid möten. Därav påpekar de vikten av teamarbete, för att 
alltid kunna ta stöd av en kollega vid en eventuellt oväntad situation. Däremot så uppgav 
informanterna att detta inte var någon självklarhet, att teamarbete mer tillhör ovanligheten. 
Informanterna uppgav att de upplever att det handlar om en personalfråga, att det inte finns 
tillräckligt med personal och tid för att kunna bistå en sådan resurs. Iversen och Heggen 
(2015) belyser likaså de, om vikten av att ha stöd från kollegor. Informanterna uppgav att de 
anser kollegor och ledning vara en form av kunskapskälla i det dagliga arbetet. Softestad och 
Toveruds (2013) kvalitativa intervjustudie, syftar till att, med hjälp av 11 socialarbetare i 
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Norge, förstå fler av socialarbetares erfarenheter kring arbete med fall där det finns 
misstanke om att barn utsatts för sexuella övergrepp. Precis som Ruch (2014), kan Softestad 
och Toverud (2013) se återkommande teman i sin studie, vad gäller den positiva 
inställningen av att ha stöd från kollegor samt ledning i det dagliga arbetet. Softestad och 
Toverud lyfter hur informanterna anser att stöd från både kollegor och ledning är en 
möjlighet för att de som socialarbetare ska känna sig tryggare i sin yrkesroll. Vad gäller 
teamarbete så uppgav informanterna att de generellt sett inte arbetar ensamma med sina 
ärenden angående barn.   
 

2.2 Utmaningar i en socialarbetares vardag 

2.2.1 Utbildning 

Matthews, Kemps och Maguires (2017) studie syftade till att studera socialarbetare som 
arbetar med barns skydd, samt deras arbete i form av kunskap, attityder och deras kännedom 
till oavsiktliga eller icke oavsiktliga blåmärken hos barn. Av de 39 deltagande socialarbetarna 
var det endast sju personer som uppgav att de fått någon form av utbildning gällande fysiska 
skador på barn under tiden de utbildat sig. Interna utbildningar i arbetet var också något som 
informanterna uppgav att de saknade. Softestad och Toverud (2013) redovisar likartade 
resultat i sin intervjustudie, att socialarbetarna upplevde en brist på utbildning, men mer 
generellt i detta fall. Informanterna uppgav att deras nuvarande utbildning var väldigt fattig i 
förhållande till deras arbete som socialarbetare, där fokus är barnärenden. Denna brist på 
vidare utbildning, exempelvis intern utbildning, uppgav informanterna kunde sätta gränser i, 
och försvåra arbetet. Bristen på utbildning uppgav de även kunde leda till en osäkerhet i 
deras yrkesroll. Cabiati (2017) redogör för socialarbetarnas upplevelse av ett stort behov av 
utbildning, specifikt inom barn och ungdom, för att kunna utföra arbetet så bra som möjligt. 
Informanterna uppgav att de främst vill ha uppdatering och utbildning inom de lagar som de 
arbetar med inom utredning, och även utbildning av nya metoder de kan använda sig av i 
arbetet. Matthews, Kemp och Maguire (2017) framför att socialarbetarna uttryckte starkt 
intresse för vidare utbildning då detta kan bidra till att de kan utföra sitt arbete ännu bättre. 
Däremot framkom det från informanterna att utbildning ofta bortprioriteras på grund av en 
för tight budget. 

2.2.2 Samtal med barn 

Johansen, Svendsen och Sundet (2016) har utfört en norsk undersökning bestående av 12 
semistrukturerade intervjuer. De presenterar en analys av socialarbetares diskurs om barn 
som får uppleva våld i hemmet. I studien framkommer det hur informanterna upplever en 
osäkerhet i sin yrkesroll vid samtal med barn. Osäkerheten uppgav informanterna berodde 
på bristande kunskap. Softestad och Toverud (2013) beskriver i sin kvalitativa intervjustudie 
liknande upplevelser vid samtal med barn. Informanterna i studien uppgav att det är en 
utmaning att samtala med barn överlag. Att samtala med barn vid misstanke om sexuella 
övergrepp lyfter informanterna vara betydligt svårare då de upplever en avsaknad av kunskap 
kring samtal av denna form och dess komplexitet. Precis som Softestad och Toverud samt 
Johansen, Svendsen och Sundet (2016) beskriver även Shiller (2017) hur informanterna 
upplevde utmaningar vid samtal med barn. I de ärenden som avser misstanke om sexuella 
övergrepp så uppgav informanterna i studien att samtalen var en stor utmaning då de 
upplevde en känsla av bristande kunskap för just detta ämne. Ruchs (2014) studie syftade till 
att utforska relation och kommunikation mellan socialarbetare och barn, för att få vidare 
förståelse för hinder samt möjligheter i det vardagliga arbetet med barn. Avslutningsvis 
beskriver då Ruch hur informanterna upplevde barnsamtal som en utmaning i den 
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bemärkelsen att det finns specifika metoder som bör användas vid barnsamtal. Metoder som 
i sin tur upplevdes bli ett hinder istället för hjälp, då det blir en utmaning att skapa en bra 
dynamik i samtalet, och det istället blir stela och mekaniska samtal som missgynnar 
relationen till barnet. En missgynnad relation till barnet ansåg informanterna påverka 
samtalet på så vis att de gick miste om eventuell viktig information från barnet. Alfandari 
(2017) menar i sin tur att färdiga metoder från organisationen, utifrån politiska beslut ibland 
kan leda till att kvalitén på arbetet påverkas, detta då socialarbetarens handlingsutrymme 
begränsas till de färdiga metoderna. 
 

2.2.3 Hembesök.  

Att göra hembesök är något som flertalet socialarbetare anser vara utmanande. I Fergussons 
(2016) studie, som syftar till att avslöja den tysta kunskapen, dolda erfarenheter och 
utföranden gällande hembesök i socialt arbete framkommer det att socialarbetarna kan 
uppleva ett obehag vid hembesök. Informanterna uppgav att en känsla av obehag beror på att 
de aldrig vet vad som komma skall innanför klientens dörr. Ruch (2014) redovisar liknande 
resultat i sin kvalitativa intervjustudie. Däremot är det inte enbart ovissheten om vad som 
finns på andra sidan dörren som bidrar till känslan av obehag, informanterna uppgav att det 
är föräldrarna som i många fall kan vara orsaken till detta. Informanterna delger hur det 
ibland kan upplevas som att föräldrar flåsar en i nacken vid samtal med barn, att föräldern 
försöker vara med för att påverka barnet på något vis. Återkommande ämne var även att 
informanterna uppgav att de kan känna en brist på kunskap, de vet inte hur de ska agera vid 
spontana och oplanerade händelser. Flertalet av informanterna uppgav att de därför många 
gånger undviker att göra hembesök, då de inte kan få ut det de vill av mötet. Ferguson (2016) 
påpekar däremot vikten av att inte undvika hembesök, då det kan komma att påverka barnet. 
Att undvika hembesök kan leda till att barnet påverkas negativt då bortfall av hembesök kan 
bidra till att socialarbetaren inte får en chans att se hur barnet har det i sin hemmiljö. 
 

2.3 Handlingsutrymme  

2.3.1 Organisation och förhållningssätt 

Majoriteten av de 71 deltagande socialarbetarna i Schillers (2017) intervjustudie uppgav att 
de anser det vara en utmaning att alltid beakta barnets bästa när de har lagar och regler som 
de måste förhålla sig till. Socialarbetarna uppgav att det ofta förekommer att barn faller 
mellan stolarna. Ruch (2014) lyfter hur informanterna ibland kan uppleva det svårt att vara 
omhändertagande under sina utredningar. Informanterna vill visa sig omhändertagande, 
men är samtidigt rädda att uppvisandet av medmänskliga känslor ska se som en svaghet i 
yrkesrollen. Shiller (2017) redovisar likartade resultat som Ruch (2014), hur informanterna 
beskriver svårigheten med att hamna mellan lagar och moral. Informanterna beskriver det 
vidare som ett dilemma, att stå mellan organisationens lagar och regler samtidigt som de vill 
visa medmänsklighet inför klienten. 
 
En kvalitativ intervjustudie samt en fallstudie utförd i Israel av Alfandari (2017), hade till 
syfte att undersöka vilken inverkan en ny arbetsmetod kan komma att påverka arbetet. 
Informanterna i Alfandaris studie beskrev hur det ansågs svårt att förhålla sig till den nya 
arbetsmetod som de blivit tilldelade genom en ny politisk reform. Den nya metod som de 
blivit tilldelade bidrog snarare till utmaningar än möjligheter i deras arbete. Informanterna 
menar att det strikta handlingsutrymmet inom den nya metoden påverkar kvalitén på 
utredningarna. Metoden påverkar kvalitén på så vis att den fokuserar för mycket på det 
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teoretiska arbetet, vilket leder till att socialarbetarna inte har tid att utreda det de behöver 
utreda. Däremot så påpekade informanterna att de hade användning av metoden i den 
aspekten att de ibland kan göra om den till sin egen och anpassa den till den aktuella 
situationen och till sig själva i sin yrkesroll. Informanterna uppgav att de därmed ändå kunde 
se en ny metod som ett positivt tillägg till verksamheten.  
 

2.3.2 Hög arbetsbelastning och tidsbrist i arbetet 

Softestad och Toverud (2013) redovisar i sin kvalitativa intervjustudie hur informanterna 
uppgett att ett av de största hindren i arbetet med barnavårdsutredningar är att det 
förekommer hög arbetsbelastning samt tidsbrist. Den höga arbetsbelastningen och 
tidsbristen menade informanterna påverkar kvalitén i arbetet. I Alfandaris (2017) studie 
framkommer snarlika resultat som i Softestad och Toveruds (2013) studie. Alfandari (2017) 
lyfter hur informanterna ansåg den nya metoden vara tidskrävande. Informanterna upplevde 
att handlingsutrymmet stramades åt då metoden fokuserade väldigt mycket på 
dokumentation. Det ansågs därmed inte finnas tillräckligt med varken handlingsutrymme 
eller tid för att arbeta utifrån ett klientfokus. Flera timmars dokumentation om dagen var 
inget som socialarbetarna ansåg att de hade tid med då de var så överbelastade med ärenden. 
Att behöva arbeta under ett sådant förhållande menade informanterna påverkade kvalitén på 
arbetet och viktig information riskerades att utelämnas. Cabiati (2017) hade som ambition att 
med sin kvantitativa enkätstudie belysa läsaren om den fortsatta utbildningsefterfrågan inom 
socialt arbete. Utifrån resultatet i studien gick det att utläsa att hög arbetsbelastning bidrog 
till mer stress hos socialarbetarna, som upplevde att de saknade utbildning samt stöd för att 
kunna hantera den höga arbetsbelastningen. Utbildning och specialisering är något som blir 
bortprioriterat på grund av den rådande tidsbristen. Ytterligare en aspekt som blir 
bortprioriterad på grund av den rådande tidsbristen är enligt Matthews, Kemp och Maguire 
(2017) stöd och hjälp under utredningens gång. Alfandari (2017) beskriver i sin kvalitativa 
intervjustudie hur socialarbetarna överlag upplever att ledningen sällan har tid att ge det stöd 
som önskas och många gånger behövs.  
 
Softestad och Toverud (2013) som med sin studie syftar till att undersöka socialarbetares 
upplevelser kring barnavårdsutredningar gällande sexuella övergrepp, uppger även de att det 
framkommer att tiden inte räcker till för praktisk och emotionell vägledningen i ärenden. 
Detta trots socialsekreterarnas förfrågan av vägledning. Dessutom lyfter Johansen, Svendsen 
och Sundets (2016) i sin intervjustudie att utbildning är en faktor som påverkas av den 
rådande tidsbristen. Informanterna i studien uppgav hur tiden för utbildning inte räcker till. 
Ville de ha fördjupad utbildning fick de läsa sig till detta på eget bevåg via litteratur. 
Informanterna menar att det är på grund av tidsbristen som de inte har möjlighet för 
utbildning via arbetet. Även Matthews, Kemp och Maguire (2017) har genomfört en kvalitativ 
studie där resultatet visar att vidareutbildning inom specifika områden bortprioriteras på 
grund av tidsbrist i arbetet. Socialarbetarna menar att utbildning bortprioriteras av chefer, 
trots att de starkt uttryckt ett behov av det. 
 

2.4 Reflektion av tidigare forskning 

Den utvalda tidigare forskningen anses vara relevant för denna studie då den upplevs ha en 
anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Forskningen anses vara av relevans då den 
innehåller olika aspekter av utmaningar, möjligheter och handlingsutrymme i en 
socialarbetares arbete. Det finns en medvetenhet kring att den insamlade forskningen till 
största del lyfter fram utmaningar och negativa aspekter av arbetet som socialarbetare. 
Majoriteten av den insamlade forskningen är genomförd inom en tidsaspekt på fem år. Att 
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majoriteten av forskningen inte är äldre än fem år anses positivt. Positivt i den bemärkelsen 
att övervägande del av underlaget anses vara aktuellt för denna studie.  
 
Författarna har i sökandet av forskning upplevt att det funnits brist på svensk forskning kring 
det valda undersökningsområdet. Därav saknas nationell forskning i denna studie, 
författarna är medvetna om detta och anser att det är en anledning till att denna studie är av 
relevans. Författarna har som ambition att med denna uppsats bidra med nationell forskning 
kring socialsekreterares arbete. Författarna har i sitt skrivande haft i åtanke att den tidigare 
forskningen kommer från olika länder och därmed olika välfärdssystem. På grund av att det 
finns internationell tidigare forskning med i studien så kan det därför tänkas att det blir svårt 
att tillämpa resultaten på svenska förhållanden. Socialsekreterarnas åsikter kan tänkas 
variera beroende på vilka förhållanden de arbetar kring i de olika länderna. Trots detta 
upplever författarna att den tidigare forskningen är av relevans för studien. För att få en 
bredare förståelse kring socialsekreterares arbete anser författarna därför att internationell 
forskning går att nyttja i denna studie. Samtidigt har författarna som ambition att med denna 
studie kunna bidra med hur det ser ut för socialsekreterare i Sverige. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV  

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som används i studien för att analysera 
resultatet. Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater berör olika yrkeskategorier och deras 
roll som gräsrotsbyråkrat i sitt dagliga arbete. Då Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati är över 
30 år gammal valde författarna även att ta med nyanseringar av teorin, för att på så vis ta del 
av andra författares tolkningar av teorin.  

 

3.1 Gräsrotsbyråkrater 

Michael Lipsky är en teoretiker som på 1980- talet utformade teorin om gräsrotsbyråkrater. 
Lipsky beskriver begreppet gräsrotsbyråkrat som en individ som arbetar inom en offentlig 
sektor, exempelvis inom en myndighet och därmed har ett visst handlingsutrymme i sitt 
arbete, samtidigt som personen kommer i nära kontakt med medborgare. Lipsky belyser om 
några yrkesgrupper som är typiska gräsrotsbyråkrater, dessa är lärare, sjukvårdspersonal och 
socialarbetare. En gräsrotsbyråkrat förklaras vara en person som inom sitt arbete dras mellan 
organisationens regler och förväntningar om utförande och effektivitet samt förväntningar 
om hjälp och stöd från medborgaren, eller med andra ord klienten. Lipsky påpekar att 
allmänheten har förväntningar på hur exempelvis det sociala arbetet ska gå 
till.  Gräsrotsbyråkratiska organisationer förklaras som organisationer där effektivitet 
eftersträvas och ambitionsnivån är hög, detta menar Lipsky är en förklaring på varför det ofta 
är hög arbetsbelastning inom dessa organisationer. Lipsky delger vidare att den höga 
ambitionen och effektiviteten som eftersträvas har sin grund i politiska och organisatoriska 
målsättningar, vilka präglar den gräsrotsbyråkratiska organisationen (Lipsky, 1980). 
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3.2 Handlingsutrymmet i förhållande till central styrning  

Enligt Lipsky blir gräsrotsbyråkrater ibland tillbakahållna i sitt arbete på grund av lagar, 
praxis och regler men menar ändå att gräsrotsbyråkrater har ett relativt stort 
handlingsutrymme i sitt arbete, vilket de även anses behöva. Behovet av ett relativt stort 
handlingsutrymme i arbetet menar Lipsky bero på den komplexitet och de utmaningar som 
gräsrotsbyråkrater ofta kommer i kontakt med i sitt arbete. Handlingsutrymmet förklaras 
ytterligare vara viktigt och vara en möjlighet i socialarbetarens arbete. Detta för att 
socialarbetaren ska kunna göra enskilda bedömningar på sina klienter utefter deras behov. 
Därmed har gräsrotsbyråkrater, det vill säga socialarbetare, ett relativt stort 
handlingsutrymme samt självständighet i sitt arbete i förhållande till organisationen. 
 
Vid uppkomst av utmaningar och dilemman under arbetet menar Lipsky att det ställer höga 
krav på närbyråkreter. Kraven som enligt Lipsky ställs är att kunna lösa problem utifrån 
organisationens uppsatta ramar och att med hjälp av sin kompetens använda det utrymme 
som faktiskt finns i arbetet. En svår situation skulle exempelvis kunna vara att en typ av 
insats inte är passande för klienten eller att det finns för strikta ramar kring hur 
handlingsprocessen ska gå till. Lipsky lägger därmed stor vikt vid att socialarbetaren ska 
kunna använda sig av det handlingsutrymmet som organisationen faktiskt tillåter. Enligt 
Lipsky vore det nästan omöjligt för gräsrotsbyråkrater att utföra sitt arbete om 
handlingsutrymmet minskade.  Gräsrotsbyråkrater ställs ofta inför komplexa och 
komplicerade situationer som inte kan ha alltför strikta ramar. Gräsrotsbyråkrater behöver i 
sådana situationer kunna använda sig av mänskliga egenskaper, såsom att tala lugnt, om 
klienten är extra känslig eller arg. Lipsky förklarar dock att gräsrotsbyråkrater får direktiv 
från organisationen samtidigt som de måste ta hänsyn till politiska beslut i sitt arbete. Lipsky 
beskriver vidare att utmaningar kan uppkomma i hur dessa direktiv ska hanteras i relation 
till det moraliska samt att vilja vara en medmänniska och ta hänsyn till individen. Denna 
utmaning menar Lipsky dock inte får stå i vägen för vikten av att gräsrotsbyråkrater har ett 
arbete som är präglat av regler, politiska direktiv och rutiner samt normer inom 
arbetsgruppen. Enligt Lipsky är ramarna för gräsrotsbyråkrater betydande för att kunna 
utföra ett så lika arbete som möjligt, detta för att klienterna ska behandlas någorlunda lika 
oberoende av vart arbetet utförs (Lipsky, 1980).  
 

3.3 Gräsrotsbyråkrater som politikskapare  

Enligt Lipsky är gräsrotsbyråkrater politikskapare. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater i sin 
yrkesroll medges en roll som politikskapare och att de därmed skapar den offentliga 
politiken. Gräsrotsbyråkraters politikskapande roll menar Lipsky beror på det relativt stora 
handlingsutrymmet som de har i sitt arbete. Inom exempelvis en myndighet beskrivs 
socialarbetarens roll vara en beslutstagande roll, där de ska bistå med konkreta beslut och 
åtgärder. Besluten ska gynna klienten och gräsrotsbyråkraten besitter makt att fatta de 
besluten själva, utifrån det tillgängliga handlingsutrymmet. Lipsky förklarar vikten av 
gräsrotsbyråkrater förståelse av organisationens mål och handlingsutrymme då besluten som 
fattas påverkar vilken typ av politik som förmedlas till medborgaren (Lipsky, 1980).  
 

3.4 Begränsade resurser  

Enligt Lipsky arbetar gräsrotsbyråkrater under en grad av ovisshet med tanke på de 
komplexa ärenden de kan komma att stöta på i arbetet. Ovissheten beskrivs grunda sig på att 
gräsrotsbyråkrater arbetar med människor och mänskliga möten, där de aldrig vet vad som 
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kommer ske samt att beslut ofta måste fattas snabbt. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater 
ofta arbetar under förhållanden där det inte finns tillräckligt med resurser. Brist på tillräcklig 
information, hög arbetsbelastning och press på att fatta snabba beslut beskriver Lipsky är 
faktorer som bidrar till att gräsrotsbyråkrater ofta inte har tid till att samla in mer 
information som kan bidra i utredningen. Arbetsbelastningen beskrivs vidare vara i alltför 
hög grad i relation till gräsrotsbyråkraters faktiska ansvar och anses enligt Lipsky bidra till 
att de inte kan uppfylla sina krav och ansvar i sitt arbete. Lipsky påpekar att socialarbetare 
inte har möjlighet till att göra hembesök på grund av den administrativa delen och den höga 
arbetsbelastningen. Dilemman kan skapas inom socialt arbete då beslut ofta fattas i 
förhållande till tidsbrist och brist på resurser, vilket påverkar besluten och kvaliteten 
eftersom de måste fattas snabbt och ofta efter för korta möten med klienten. Lipsky lyfter till 
sist relevansen kring att det finns tydliga mål i gräsrotsbyråkraters arbete, detta då de ofta 
kan uppleva en känsla av brist på kunskap och erfarenhet i arbetet. Dock menar Lipsky att 
gräsrotsbyråkrater hela tiden strävar efter att bibehålla och utveckla sin kunskap (Lipsky, 
1980). 
 

3.5 Gräsrotsbyråkraters arbetsmetoder och rutiner 

Rutiner och arbetsmetoder menar Lipsky är en hjälpande hand i hanterandet av de komplexa 
ärenden som gräsrotsbyråkrater dagligen kommer i kontakt med. Dock belyser Lipsky om att 
dessa rutiner inte alltid endast är av positiv karaktär, detta då det menas att de rutiner som 
skapas kan påverka vilken politik som nås ut till medborgaren. Negativa konsekvenser av att 
använda sig av rutiner och arbetsmetoder i gräsrotsbyråkraters arbete menar Lipsky är om de 
blir för beroende av eller för bundna till sina rutiner. Om gräsrotsbyråkrater blir för bundna 
till sina rutiner ökar risken för att missa relevant information i möten med klienten samt att 
det blir svårt att komma på nya lösningar och chansen till flexibilitet i arbetet minskar. En 
rutin som utformas för att göra arbetet mer effektivt menar Lipsky avslutningsvis kan bidra 
till något positivt om rutinen går i linje med organisationens mål och dess politik, samtidigt 
som det kan påverka negativt om det blir ett för stort glapp mellan den tänkta och den 
utförda politiken (Lipsky 1980).  
 

3.6 Klientmöten 

Lipsky (2010) hävdar att gräsrotsbyråkrater tenderar att stå i fokus i den politiskt offentliga 
tvisten, då de har ett samspel med medborgarna samt en stark inverkan på människors liv. 
När gräsrotsbyråkrater ska förmedla politik till medborgarna i samhället, så förmedlas det 
oftast direkt och i personlig interaktion. Beslut som fattas av gräsrotsbyråkrater tas med 
individen, klienten, i fokus, beslut av denna grad fattas även många gånger direkt på plats. 
När gräsrotsbyråkrater förmedlar politiken samt fattar beslut, så är det beslut som kommer 
att påverka människors liv och de måste då vara beredda på att hantera klientens reaktioner. 
Lipsky menar därför att samtalet med klienterna ibland kan upplevas som en utmaning. 
Lipsky menar att det kan vara utmanande för gräsrotsbyråkrater att genomföra ett visst 
beslut då det är de som möter medborgarna och därmed även de som ser hur beslutet kan 
komma att påverka klienten på ett negativt vis. När politikerna fattar besluten så ser de inte 
till de enskilda individerna, och ser därmed inte heller hur dessa beslut kommer att påverka 
dem. I gräsrotsbyråkraters arbete sker det primära arbetet människor emellan, vilket både 
kräver ett omhändertagande och ansvarsfullt arbetssätt samt en interaktion på mänsklig 
nivå. Samtidigt så regleras det sociala arbetet genom en likvärdig och opartisk byråkrati. 
Tillgångar begränsas i takt med byråkratins beslut, vilket leder till att det ansvarsfulla och 
omhändertagande arbetssättet blir lidande.  
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3.7 Nyansering av Lipsky 

Schierenbeck (2003) bygger i sin avhandling vidare på Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. 
Schierenbeck menar att Lipskys teori fortfarande är av relevans då det finns 
gräsrotsbyråkratiska organisationer även idag. Vidare förklaras att Lipsky i sitt teoribygge 
inte har problematiserat vad handlingsutrymmet kan ha för påverkan på arbetets utfall, 
beroende på gräsrotsbyråkratens val av handlingsstrategier. Schierenbeck beskriver att för 
stort handlingsutrymme kan leda till stereotypisering och favorisering av klienterna och 
menar likt Lipsky att organisationens ramar därför är viktiga. Schierenbeck menar att 
handlingsutrymmet måste sättas i relation till myndigheternas krav på legitimitet, det vill 
säga att alla klienter ska behandlas så lika som möjligt i mötet med myndigheter. 
Även Johansson (1997) har intresserat sig av Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater. 
Johansson belyser dock om hur han till skillnad mot Lipsky inte vill betona handlingsfriheten 
så mycket. Johansson beskriver hur handlingsutrymmet kan variera beroende på faktorer i 
arbetet, som exempelvis arbetsuppgifter och organisationens utformning. Vidare beskrivs 
hur Johansson är mer intresserad av vad som utgör begränsningar för handlingsutrymmet än 
den faktorn att handlingsutrymmet ofta är relativt stort. 
 

Taylor och Kelly (2006) har i sin artikel diskuterat Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati. 
Författarna har med utgångspunkt i Lipskys teori lyckats identifiera tre typer av 
handlingsutrymme; rule discretion, task discretion och value discretion. Rule discretion avser 
handlingsutrymmet som är knutet till organisationens lagar, ekonomi och organisatoriska 
begränsningar. Taylor och Kelly menar att ju mer lagar som styr organisationen, desto 
mindre handlingsutrymme får gräsrotsbyråkraten. Task discretion är den andra typen av 
handlingsutrymme som identifierats av Taylor och Kelly. Task discretion innebär 
gräsrotsbyråkratens faktiska förmåga att genomföra uppgifter utifrån organisationens ramar. 
Denna typ av handlingsutrymme tyder på att organisationens ramar kan begränsa 
gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Till sist belyser Taylor och Kelly om 
handlingsutrymmet som de benämner som value discretion, vilket innebär att 
handlingsutrymmet styrs av vad som anses etiskt rätt eller inte. Här styrs 
handlingsutrymmet av organisationens ramar och krav på uppförande, då det finns 
förväntningar på hur gräsrotsbyråkraten ska bete sig gentemot klienten. Value discretion är 
snarlik Lipskys tankar kring gräsrotsbyråkraten som politikskapare. Lipsky menar att 
gräsrotsbyråkraten måste tänka på vilket budskap och vilken politik som förmedlas till 
medborgarna. Taylor och Kelly menar dock att dessa förväntningar kan begränsa 
gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Författarna anser att Lipskys teori, trots att det är 
över 30 år sedan som den utformades, fortfarande är av relevans för organisationer med 
gräsrotsbyråkrater. Detta då det alltid kommer finnas situationer där gräsrotsbyråkraten 
måste nyttja handlingsutrymmet. Avslutningsvis drar Taylor och Kelly slutsatsen att 
handlingsutrymmet är mindre idag än vad det var under Lipskys skapande av teorin. 

4 METOD OCH MATERIAL  

I följande avsnitt presenteras en genomgående beskrivning av studiens material och 
genomförande. 
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4.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod använts, vilket Bryman (2011) menar är 
en metod som kan bidra med mer utförlig information och mer detaljer till studien än den 
kvantitativa undersökningsmetoden. Avsikten med studien är att fånga socialsekreterarnas 
egna upplevelser och erfarenheter inom deras arbete och att få ut fyllig information från 
informanterna. Brinkman och Kvale (2009) framför hur detta är möjligt inom den kvalitativa 
undersökningsmetoden, då fokus ligger vid att förstå individens vardag ur dennes perspektiv. 
Kvalitativ metod anses därav vara av relevans för den aktuella studien. Semistrukturerade 
intervjuer valdes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar, då Bryman 
(2011) uppger hur semistrukturerade intervjuer utgår från en tematiserad intervjuguide. En 
tematiserad intervjuguide ansågs vara av relevans för denna studie då det utifrån Brymans 
beskrivning ger stöd under intervjuerna, på grund av redan färdiga teman. Färdiga teman 
ansågs positivt i den bemärkelsen att författarna på så vis skulle kunna förhålla sig till 
ramarna för vad de ville ha fram i koppling till syfte och frågeställningar. För att delges 
utförlig information ansågs följdfrågor vara av stor vikt vid intervjun. En semistrukturerad 
intervjumetod menar Bryman öppnar upp för följdfrågor och därmed bidrar till möjligheten 
för utförligare svar. För denna studie ansågs den semistrukturerade intervjumetoden vara 
bäst lämpad då den under intervjuns gång ger möjlighet till att anpassa frågorna utifrån vad 
informanterna delger i sina svar. Bryman (2011) beskriver det likvärdigt, som en flexibel 
intervjumetod som ger intervjuaren möjlighet till att vara följsam i sina frågor utifrån vad 
informanten delger för svar. Sammanfattningsvis ansågs den semistrukturerade 
intervjumetoden vara av relevans för studien. Denna åsikt grundar sig i Brymans (2011) 
beskrivning om hur intervjumetoden ger stöttning i form av en färdigställd intervjuguide. 
Samtidigt som en semistrukturerad intervju även lämnar plats för följdfrågor. Att det fanns 
plats för följdfrågor ansågs positivt då det bidrog till minskad risk för att något som kunde 
vara av relevans för studien utelämnades. Begränsningar med denna intervjumetod skulle 
exempelvis kunna vara att intervjuaren riskerar att vägleda informanten i sina svar, på grund 
av följdfrågor. Ytterligare en begränsning kan tänkas vara att informanten svävar ut i sina 
svar. Det kan i sin tur leda till att intervjun drar ut på tiden alternativt att frågorna inte blir 
besvarade, samt att det kan vara svårt för intervjuaren att återgå till den aktuella frågan.  
 
I studien har en pendling skett mellan empiri och teori. Författarna ville undersöka dessa 
faktorer i relation till varandra för att därmed kunna söka efter nya samband. Växlingen 
mellan teori och empiri menar Alvesson och Sköldberg (2008) kallas för abduktion. 
Abduktion innebär att deduktion och induktion kombineras i studien. I studien har 
författarna utgått från empirisk data och sedan tolkat och analyserat utifrån Lipskys teori om 
gräsrotsbyråkrater samt nyanseringar av teorin. Teorin valdes innan intervjuerna för att 
kunna analysera den insamlade empirin. Studien är därav genomförd utifrån en abduktiv 
karaktär. Alvesson och Sköldberg beskriver en abduktiv studie fördelaktig då en teoretisk 
tolkningsram i studien kan bidra till att nya mönster i empirin kan upptäckas. Med enbart en 
induktiv eller deduktiv metod kan nya mönster i empirin vara svåra att upptäcka. Den valda 
teorin upplevdes vara av relevans för denna studie då den bidrog med kunskap kring det 
valda undersökningsområdet. Dock har den utvalda teorin och resultatet till viss del bidragit 
till en omformulering av studiens syfte och frågeställningar. Efter färdigställd resultat- och 
analysdel genomfördes en liten omformulering av studiens syfte och frågeställningar. 
Omformuleringen bidrog till att den valda teorin ansågs överensstämma med studiens 
resultat. 
 

4.2 Urval 

Den här studien har i enlighet med Brymans (2011) beskrivning av urval använt sig av ett 
målinriktat sådant.  Det målinriktade urvalet har använts för att bidra till att kunna besvara 
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studiens syfte och frågeställningar. Studiens inklusionskriterier har för denna studie varit att 
informanterna ska vara socialsekreterare arbetandes med barnavårdsutredningar på 
utredningsenheten för barn och familj. Ett målinriktat urval genomfördes därför med 
utgångspunkt i Brymans beskrivning av det målinriktade urvalet. Bryman beskriver det 
målinriktade urvalet som ett sätt att välja relevanta informanter utifrån olika enheter, 
exempelvis individer eller organisationer. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Inför sökandet av informanter utformades ett missivbrev (se Bilaga A). I missivbrevet 
beskrevs studiens syfte och frågeställningar, information om intervjun och de 
forskningsetiska principerna. Med hjälp av missivbrevet delgavs även informanterna 
författarnas kontaktuppgifter, detta för att möjliggöra chansen för de tänkta informanterna 
att ställa frågor. Innan utskick av det färdigställda missivbrevet kontaktades enhetschefen på 
den tänkta utredningsenheten. Kontakt med enhetschef togs för att informera om studien 
samt för att be om tillåtelse att intervjua medarbetarna på arbetsplatsen. Efter ett 
godkännande från enhetschef så skickades missivbrevet ut via mail till 20 socialsekreterare 
inom utredningsenheten barn och familj. Av de 20 kontaktade socialsekreterarna svarade sju 
stycken att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. På grund av ambitionen att 
inkludera sex informanter så tackades därmed den sjunde personen för visat intresse och 
informerades om att det tänkta antalet informanter redan var uppnått. 
 
Inför studiens intervjuer utformades en intervjuguide utefter studiens forskningsfrågor (se 
Bilaga B). Intervjuguiden innehåller öppna likväl som stängda frågor där alla frågor berör 
socialsekreterarnas upplevelser av arbetet med barnavårdsutredningar, exempelvis vad de 
upplever för utmaningar respektive möjligheter i sitt arbete. Innan genomförandet av de 
semistrukturerade intervjuerna utfördes en testintervju, detta för att få en tydligare 
uppfattning om intervjuns tidsram för att således kunna se om justeringar behövdes. 
Justeringar i intervjuguiden behövdes inte då testintervjun höll sig inom den tänkta 
tidsramen och var lättförståelig. Inför varje intervju bestämdes författarna emellan hur 
intervjun skulle genomföras, detta upplevdes bra då det var tydligt för informanterna vem 
som skulle hålla i intervjun. Trots uppdelningen av ansvar så hade båda författarna möjlighet 
att vara delaktiga och ställa följdfrågor under samtliga intervjuer.  Följdfrågor användes 
genomgående under intervjun med hänvisning till Brinkman och Kvale (2009) som uppger 
att följdfrågor kan leda till att informanterna upplever en känsla av nyfikenhet från 
intervjuaren och därmed ger fylligare svar.  
 
I början av samtliga intervjuer informerades informanterna först och främst om de 
forskningsetiska principerna som låg av vikt för intervjuerna, vilka beskrivs vidare i avsnitt 
4.6 Etiskt ställningstagande. Innan intervjuerna startade påmindes informanterna en gång 
till om studiens syfte och frågeställningar. Därefter inleddes intervjuerna med inledande 
frågor, detta då Brinkman och Kvale (2009) menar att inledande frågor kan bidra till en mer 
avslappnad miljö samt kan leda till ny och spontan information som kan vara av relevans för 
studien. Intervjuerna ägde rum under en vecka i början av uppsatsskrivandet och varade 
mellan 29 till 53 minuter. Intervjuerna tog plats på socialsekreterarnas arbetsplats i bokade 
rum, detta utifrån Bryman (2011) som menar att det är viktigt med en lugn och ostörd miljö 
under intervjuer. Samtliga informanter gav samtycke till att spela in vid intervjuerna, vilket 
gjordes med hjälp av mobiltelefon, papper och penna fanns dock alltid tillgängligt. Efter 
avslutad intervju tillfrågades informanterna om de kunde tänka sig att besvara ytterligare 
frågor via mail, om sådana skulle uppkomma under transkriberingen. Samtliga informanter 
gav samtycke till att besvara frågor via mail om behov av det uppkom. Transkribering av 
intervjuerna genomfördes av båda författarna, tillsammans i ett tyst och avskilt rum, detta 
med konfidentialitetskravet i åtanke. 
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Efterforskning av böcker till studiens introduktion har till en början genomförts via Google, 
därefter har relevanta böcker lånats via biblioteket på Mälardalens högskola. Studiens 
tidigare forskning har tagits fram genom sökningar i databasen Social services abstracts med 
inställningen “peer reviewed”. För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar för studiens 
syfte och forskningsfrågor användes sökorden “making home visits”, “child protection”, 
“social services”, “social care”, “social workers”, “home environment” samt “child welfare 
services”. För att generera ett större omfång på studiens forskning har vetenskapliga artiklar 
från olika länder och med olika undersökningsmetoder använts. De redovisade artiklarna är 
av både kvalitativ - och kvantitativ karaktär, detta för att både få en bild av 
socialsekreterarnas känslor och upplevelser samt för att få en bild av hur stor del av 
socialsekreterarna som upplever arbetet på ett visst sätt. Därmed var det av relevans att 
inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning. 
 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av det insamlade materialet började med att alla intervjuer noggrant och 
ordagrant transkriberades från ljudupptagning till text. Därefter analyserades texten utifrån 
en tematisk analys, vilket Bryman (2011) beskriver som en metod som vanligtvis används 
inom kvalitativa studier. Analysmetoden förklaras vidare vara en metod som syftar till att leta 
efter olika teman och subteman i en text. Teman som hittas i texten sammanställs sedan för 
att därefter kunna analysera vidare. Teman som identifierats under tematiseringen av texten 
menar Bryman påvisar både återkommande likheter hos informanternas svar men även 
uttalanden där svaren skiljs åt. 
 
Författarna påbörjade analysen med att noggrant läsa igenom transkriberingarna. Syftet med 
den noggranna läsningen var att finna genomgående och passande teman som kunde vara 
användbara i resultatet. Bryman (2011) menar att det krävs grundlig och upprepad läsning av 
text för att upptäcka teman. Några teman fastställdes då de ansågs vara i samstämmighet 
med studiens syfte och frågeställningar. Efter fastställda teman färgkodades resultatet genom 
att markera det som var av relevans gentemot studiens syfte och frågeställningar. När 
färgkodningen var klar och det distinkt framgick under vilka teman resultatet tillhörde kunde 
bearbetningen inledas. Bearbetningen av resultatet började med att ställa upp varje 
frågeställning som en egen huvudrubrik. Därefter sorterades de upptäckta temana under 
passande rubrik. För att få en bild av hur de olika huvudtemana samt undertemana redovisas 
i resultatdelen redogörs detta därför i en bild nedan.  
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När sortering av teman var klart jämfördes informanternas svar med varandra. Jämförelsen 
av informanternas utsagor utmynnade i mönster i texterna som uppvisade både likheter och 
olikheter i svaren. På grund av funna mönster kunde resultatet skrivas på ett tydligt sätt med 
innehåll av både likheter och skillnader kring informanternas upplevelser av arbetet. En 
övervägande del av det färgkodade materialet användes i resultatet, både som löpande text 
samt citat. Dock uteslöts en minoritet av det färgkodade materialet. Uteslutandet av en liten 
del av materialet berodde på att det ämnet förklarades bättre genom andra uttalanden. Efter 
färdigställt resultat, utifrån intervjumaterialet, inleddes en analys av materialet. Analysen 
utgick från resultatet med koppling till tidigare forskning och den valda teorin och dess 
nyanseringar. Resultatet från intervjuerna jämfördes och kopplades till tidigare forskning. I 
jämförandet av de två komponenterna påträffades både skillnader och likheter. Skillnader 
och likheter som ansågs leda till en givande analys kring intervjuresultatet. Därefter 
förknippades resultatet med Lipskys tankar om gräsrotsbyråkrati.    
 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet förklaras av Brinkman och Kvale (2009) handla om huruvida en studie undersöker 
det som är tänkt att undersökas och kan med andra ord förklaras som riktigheten i 
undersökningen. Bryman (2011) beskriver hur validitet är en styrka i kvalitativa 
undersökningar på så vis att forskaren befinner sig nära den sociala gruppen som undersöks 
och kan därmed säkerhetsställa hur det som undersöks stämmer överens med det som i syfte 
ska undersökas. I försök att stärka studiens validitet har författarna sökt efter relevant 
tidigare forskning i relation till studien. Författarna har även utformat en välformulerad 
intervjuguide med tydliga frågor kopplade till studiens problemformulering och 
forskningsfrågor, i syfte att studien därmed ska undersöka det som var menat att undersökas.  
 
Bryman (2011) beskriver två typer av reliabilitet, intern-och extern reliabilitet. Intern 
reliabilitet menar Bryman innebär att forskarna i studien tillsammans kommer överens om 
hur det insamlade materialet ska tolkas. Extern reliabilitet förklarar Bryman innebära den 
utsträckning som undersökningen kan replikeras, det vill säga upprepas av andra forskare 
vid ett annat tillfälle. Den externa reliabiliteten förklaras ofta vara ett svårt kriterium att 
uppfylla inom den kvalitativa forskningen, vilket beror på att det är omöjligt att frysa eller 
återskapa en social miljö. För att det ska vara möjligt att replikera en studie menar Bryman 
vidare att studien inte får ha påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Brinkman 
och Kvale (2009) förklarar i sin tur reliabiliteten som forskningsresultatens konsistens och 
tillförlitlighet. Reliabiliteten förklaras vidare av Brinkman och Kvale som att undersökningen 
ska kunna reproduceras av andra forskare och menar på att det kan handla om att 
informanterna kan komma att svara annorlunda beroende på tid, plats och vem som 
intervjuar. Författarna har i denna studie försökt stärka reliabiliteten genom att båda 
författarna har varit deltagande vid insamlandet av data samt transkriberingar av 
intervjuerna och detta för att tillsammans kunna tolka resultaten. Ytterligare ett försök till att 
stärka validiteten samt reliabiliteten i den aktuella studien är genom att det genomförts en 
tydlig metodbeskrivning för att andra forskare ska kunna utföra undersökningen på ett så 
liknande tillvägagångssätt som möjligt. Med detta sagt har författarna, med hänvisning till 
Bryman (2011), haft i åtanke att det inom kvalitativ forskning är en utmaning att reproducera 
studien på grund av omöjligheten att återskapa en social miljö. Att kunna generalisera de 
kvalitativa resultaten menar Bryman därmed blir svårt då de inte går att generalisera till en 
annan social miljö än den som undersökningen genomförts i. Denna studie bygger på resultat 
från sex intervjuer. Därmed kan en begränsning med studien tänkas vara att det blir svårt att 
generalisera upplevelserna kring barnavårdsutredningar mer i allmänhet.   
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4.6 Etiskt ställningstagande 

Bryman (2011) uppger att forskare under studier kan stöta på olika typer av utmaningar 
gällande etiska beslut, ett sådant beslut skulle exempelvis kunna vara valet av 
frågeställningar samt frågor inför intervjun. Detta menar Bryman då vissa frågor kan 
upplevas obehagliga för informanten att svara på eller att informanten kan råka säga mer än 
vad den tänkt på grund av följdfrågor och därmed bli orolig över att detta ska spridas. 
Brinkman och Kvale (2009) beskriver vikten av att den kvalitativa forskaren på grund av sina 
förmågor, använder sig av etiska överväganden som en central fråga i sina studier. Detta har 
beaktats i studien genom att frågorna i intervjuguiden varit väl utformade i ett försök att 
förhindra obehagliga och jobbiga frågor om exempelvis deras privatliv.  
 
Vetenskapsrådet (1990) beskriver hur forskning är viktigt för både individ- och 
samhällsutvecklingen, därav beskriver de vikten av att forskning bedrivs med hög kvalité och 
utifrån frågor som är väsentliga för studien, detta kallas forskningskravet. Forskningskravet 
har funnits i åtanke löpande under studien då kvalité i arbetet och relevanta frågor under 
intervjuerna är något som eftersträvats. Vetenskapsrådet beskriver vidare fyra huvudkrav 
som bör eftersträvas inom forskning och dessa kan även kallas för de fyra forskningsetiska 
principerna. Det första huvudkravet är informationskravet som innebär att forskaren ska 
informera de tänkta informanterna i studien om vad deras uppgift är samt vad syftet med 
studien är. Informationskravet inkluderar även att informera om att informanternas 
deltagande är frivilligt och att de därmed har rätt att avbryta medverkan i studien när som 
helst. Informationskravet har i studien uppfyllts på så sätt att socialsekreterarna har delgivits 
denna information genom missivbrev. Informanterna informerade återigen om studiens syfte 
samt att deras deltagande var frivilligt vid intervjutillfället.  
 
Nästa huvudkrav som enligt Vetenskapsrådet (1990) är samtyckeskravet, beskrivs som att 
informanten själv har rätt att bestämma över sitt deltagande. Med detta menas att forskaren 
ska inhämta samtycke från deltagaren avseende deltagandet i studien. Samtyckeskravet har 
betraktats i denna studie då det är informanterna själva som fått besluta om sitt deltagande, 
detta utifrån förfrågningar om intervjuer.  
 
Konfidentialitetskravet, som av Vetenskapsrådet (1990) beskrivs som det tredje huvudkravet 
inom forskning innebär att den insamlade datan om informanterna ska behandlas med 
största försiktighet och konfidentialitet så att personliga uppgifter inte avslöjas. Därmed ska 
den insamlade informationen om deltagarna förvaras på ett säkert ställe där inte obehöriga 
har möjlighet att se informationen. Obehöriga ska inte heller kunna ha möjlighet att 
identifiera informanterna, detta speciellt i undersökningar där uppgifter kan uppfattas som 
etiskt känsliga. Konfidentialitetskravet har i denna studie uppfyllts genom ett etiskt 
ställningstagande där intervjuerna valdes att genomföras på socialsekreterarnas arbetsplats i 
redan bokade rum. Intervjuer i enskilda rum bidrog till en chans till avskildhet samt att 
obehöriga inte hörde vad som sades under intervjuerna. Konfidentialitetskravet har vidare 
uppfyllts utifrån de grunderna att den insamlade datan, det vill säga transkribering av 
intervjuerna, endast har behandlats av de två författarna samt handledaren. De ljudinspelade 
intervjuerna, de utförda transkriberingarna och de utskrivna transkriberingarna har 
förvarats på en sådan plats där obehöriga inte har tillträde. Intervjumaterialet har förvarats 
på mobiler där det krävs lösenord för att ta sig in och detsamma gäller för transkriberingarna 
som förvarats med största försiktighet samt på datorer som har lösenordsskydd. Slutligen 
benämner Vetenskapsrådet (1990) ett sista huvudkrav som är nyttjandekravet. 
Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådets beskrivning att det material som samlats in 
om de berörda personerna i studien endast får användas i forskningssyfte och inte användas 
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för kommersiellt bruk. Nyttjandekravet har i denna studie uppfyllts på så sätt att insamlade 
uppgifter endast brukats i den angelägna studien. 
 
Avslutningsvis har de etiska frågorna betraktats noga i denna studie. Beaktandet har skett 
utifrån (Larsson, 2005) beskrivning om att det vid en kvalitativ undersökning är nödvändigt 
att ha det etiska ställningstagandet i åtanke. Larsson menar att det är viktigt på grund av den 
privata och kanske känsliga informationen informanterna kan uppge under en kvalitativ 
studie. Syftet med studien var från början att fokusera på klienters upplevelser av 
socialtjänsten. Efter reflektion av etiska ställningstaganden så togs beslutet att informanterna 
istället skulle vara professionella och yrkesverksamma socialsekreterare. Socialsekreterarna 
valdes ut då de skulle få frågor om upplevelser kring arbetet samt arbetsplatsen och inte 
privata frågor, vilket minskade risken för ett etiskt dilemma.   

5 RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt presenteras de möjligheter samt utmaningar som socialsekreterarna möter i 
sitt dagliga arbete med barnavårdsutredningar. Det kommer också presenteras huruvida 
socialsekreterarna upplever handlingsutrymmet i deras arbete med barnutredningar. I 
avsnittet har de intervjuade socialsekreterarna tilldelats fiktiva namn; Ellinor, Birgitta, 
Olivia, Saga, Stina och Klara. Resultatet kommer att presenteras under två huvudrubriker 
med olika underliggande teman.  

5.1 Utmaningar respektive möjligheter i arbetet som socialsekreterare 

5.1.1 Tidigare erfarenhet  

Hälften av informanterna hade tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och har träffat på 
mycket barn i samband med tidigare anställningar inom socialt arbete. Informanterna 
uppgav hur de ansåg att tidigare arbete med barn har varit till fördel för arbetet på 
utredningsenheten. Saga uppger; ”jag är van att träffa mycket olika människor och det har 
jag med mig vid samtalen”. Informanterna uppger att tidigare erfarenheter bidragit till 
möjligheten att utföra ett mer kvalificerat arbete. Informanternas positiva upplevelse av att 
ha med sig tidigare erfarenheter in i arbetet med barnavårdsutredningar är likvärdigt med 
vad Iversen och Heggen (2015) redovisat i sin studie. Studien redogör hur socialarbetare 
dagligen använder sig av tidigare erfarenheter som kunskapskälla. Resultatet i Healy och 
Meaghers (2007) studie visar även det hur socialarbetare upplever att erfarenhet är en bra 
tillgång i arbetet med barnavårdsutredningar.  
 
De informanter som inte hade erfarenhet av arbete med barn sedan tidigare upplevde dock 
inte att det påverkat deras arbete negativt. Likartade resultat framkom i studien av Sullivan, 
Whitehead, Leschied, Chiodo och Hurley (2007). Studien visar att arbetserfarenheten inte 
orsakar någon skillnad på socialsekreterarnas resonemang under deras arbete med 
barnavårdsutredningar. Majoriteten av informanterna uppgav däremot att du som individ 
utvecklas hela tiden du arbetar med barnavårdsutredningar. Informanterna menar vidare att 
de får mer erfarenhet genom att arbeta med utredningar och uttrycker hur olika typer av 
utredningar bidrar till mer kunskap. Birgitta upplever även att det är en fördel att åldras; “… 
för man är med om saker hela tiden i sitt liv… och det i sin tur bidrar ju till mer erfarenhet”. 
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Vid frågan om informanterna upplever sig trygga i sin roll som socialsekreterare svarar 
majoriteten ja. Vad som bidragit till att de känner sig trygga i sin yrkesroll uttrycker de alla 
vara utbildning, men framförallt så betonar de erfarenheten. Vare sig de har med sig tidigare 
erfarenheter av liknande arbete eller erfarenheten de fått genom arbetet på 
utredningsenheten. Saga däremot uppger hur hon i detta nu inte känner sig helt trygg i rollen 
som socialsekreterare. Saga har i dagsläget inte arbetat på arbetsplatsen särskilt länge och 
uppger att, mer arbetserfarenhet möjliggör utvecklad kompetens. Saga uppger; ”jag vet att 
jag kommer växa in i rollen ju mer jag liksom får arbeta och därmed ökar ju min kunskap och 
trygghet i mig”. Healy och Meaghers (2007) visar i likhet med informanten hur utbildning 
och erfarenhet bidrar till en stärkt yrkesroll.   
 

5.1.2 Utbildning  

Hälften av informanterna är i grunden beteendevetare och har därmed inte läst juridik inom 
sin grundutbildning, utan uppger att det var något som de har behövt göra i efterhand för att 
kunna arbeta med myndighetsutövning. Alla informanter är eniga om att utbildning är viktigt 
för socialsekreterare. Informanterna menar att utbildning möjliggör för att arbetet ska kunna 
utföras på bästa vis. Cabiatis (2017) studie lyfter också fram behovet av vidare utbildning, 
specifikt inom arbetet med barn och ungdomar. Vare sig de har läst till socionom eller 
beteendevetare så upplever informanterna att utbildningen i sig inte varit speciellt 
förberedande för att arbeta med det som de gör nu, barnavårdsutredningar. Det här 
återspeglas i Softestad och Toveruds (2012) studie där det framkommer att majoriteten av 
socialarbetarna i studien upplever att den primära utbildningen var väldigt fattig i 
förhållande till deras arbete som utredare.  
 
Socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj uppger hur de arbetar utifrån 
bestämda rutiner. Rutiner avseende arbetet med barnavårdsutredningar. Socialsekreterarna 
beskrev hur det inkommer en anmälan till mottagningen, som i sin tur beslutar om det ska 
inledas utredning. Ska det inledas utredning så går ärendet vidare till utredningsenheten som 
då startar arbetet med utredningen. När socialsekreterarna utreder så arbetar de främst 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) samt modellen Barnens behov i centrum (BBIC) 
(Socialstyrelsen, 2015). Även Lipsky (1980) belyser vikten av rutiner i gräsrotsbyråkraters 
arbete. Lipsky anser det vara bra om arbetet följer organisationens mål, men att det däremot 
är av stor vikt att socialarbetaren inte blir för bunden av rutiner och arbetsmetoder. Att vara 
för bunden till en arbetsmetod eller rutin menar Lipsky kan leda till att socialarbetaren kan 
gå miste om relevant information från klienten. För bundna rutiner och metoder kan även 
påverka arbetet på så vis att flexibiliteten i arbetet minskar och potentiella nya lösningar 
begränsas. Informanterna uppger att BBIC (Socialstyrelsen, 2015) har utvecklats och det är 
därför viktigt att få utbildning avseende den uppdaterade modellen.  
 
Cabiati (2017) fann i sin studie att uppdatering och utbildning inom lagar, samt nya metoder, 
är vad socialsekreterarna främst önskar. Samtliga informanter i uppsatsstudien anser att det 
är viktigt att få olika utbildningar men att det inte alltid finns möjlighet till det, vilket många 
gånger kan vara på grund av ekonomiska skäl. Samtidigt upplever informanterna att alla inte 
behöver kunna allt, kunskapen går att sprida ut bland kollegor på enheten. Inte bara 
informanterna anser utbildning vara nödvändig. Lipsky (1980) påpekar relevansen av 
utbildning för gräsrotsbyråkraten. Socialarbetare ska enligt Lipsky sträva efter att bibehålla 
kunskapen, men framförallt, utveckla den. En strävan efter utbildning och nya kunskaper 
menar de flesta informanterna finns inom personalgrupperna. De menar att det ibland finns 
möjlighet till att gå utbildningar och ibland inte. Birgitta beskriver behovet av utökad 
kunskap; “... men jag tror det är jätteviktigt att själv framföra till teamledaren att jag behöver 
det här, det är ett måste för att det ska funka för mig och att våga säga det” 
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5.1.3 Medhandläggare  

Ett flertal informanter berättar att de aldrig arbetar ensamma under en utredning, de har 
alltid en medhandläggare. Att vara medhandläggare innebär exempelvis att föra 
anteckningar under ett samtal, följa med på hembesök eller vara någon att bolla idéer och 
tankar med. Lipsky (1980) beskriver däremot att socialarbetare, vilka benämns som 
gräsrotsbyråkrater, ofta arbetar under förhållanden där det inte alltid finns tillräckligt med 
resurser. En del av informanterna beskrev att de inte ansåg medhandläggare bortprioriteras 
på grund av resursbrist på deras enhet. Däremot antyder de att bortprioriteringar på grund 
av resursbrist säkerligen kan förekomma på andra enheter.  
 
Merparten av informanterna i denna studie delar samma åsikt gällande medhandläggare, att 
denna resurs enbart anses positiv. Informanterna upplever att medhandläggare kan bidra till 
möjligheten att åstadkomma mer utförlig utredning. Medhandläggaren kan exempelvis vara 
den som antecknar under ett familjesamtal, vilket innebär att huvudhandläggaren kan 
fokusera helt på samtalet, vilket i sin tur kan medföra att ingen information missas. Det kan 
också vara så att medhandläggare bidrar till minskad stress hos huvudhandläggaren. 
Stressen kan minska då medhandläggaren många gånger journalför delar av anteckningarna, 
alternativt att de båda handläggarna hjälps åt. Följande citat av Olivia kan ses beskriva vad 
merparten av informanterna uttrycker om arbetet med medhandläggare;  
 

Dels är det bra för en själv, om det är ett ärende där man till exempel inte har så stor 

kompetens, då kan ju en kollega ha det. Men också utifrån… att sitta i möten och samtidigt 

vara närvarande, dokumentera och att vara två som har samma samtal, få bekräftelse i det och 

speciellt i ett ärende där man har föräldrar som ifrågasätter. Det är ett bra stöd.  

 
Ruchs (2014) framför i sin studie hur socialarbetarna anser att teamarbete är en positiv 
resurs. Ruch menar att teamarbete bidrar till en betryggande känsla vid exempelvis 
klientmöten, samt att det anses positivt att ha någon kollega att bolla idéer med.  
 

5.1.4 Samtal med barn och vårdnadshavare 

Informanterna är alla eniga om att det kan vara en utmaning att samtala med barn, men även 
att det många gånger kan vara svårare att samtala med de vuxna vårdnadshavarna. Att 
samtala med barn och att samtala med vuxna vårdnadshavare uppger informanterna är 
utmanande på olika sätt.  
 

5.1.4.1 Samtal med barn 

Klara beskriver en utmaning hon många gånger upplever vid samtal med barn; “många 
gånger är det väldigt svårt för barnen är fruktansvärt lojala mot sina föräldrar, oavsett vad de 
gjort eller inte gjort”. Informanterna är inte ensamma att tycka att det är en utmaning att 
samtala med barn. Johansen, Svendsen och Sundets (2016) studie redovisar också hur 
samtal med barn kan upplevas utmanande. Genom intervjuer framkommer det att 
informanterna alla har samma åsikt vad gäller samtal med barn som misstänks blivit sexuellt 
utnyttjade, att det är ett oerhört jobbigt samtal. Det upplevs snarare som oerhört jobbigt då 
det är ett väldigt svårt och tabubelagt ämne att samtala om, än att det beror på klientens 
ålder.  
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Det framkommer att det finns specifika metoder att använda sig av vid samtal med barn som 
blivit sexuellt utnyttjade. Däremot har inte någon av informanterna fått möjligheten att 
utbilda sig inom någon specifik metod, trots att de anser att det skulle kunna göra det möjligt 
för bättre barnsamtal då utbildning skulle bidra till en säkrare yrkesroll. Både i studien av 
Schiller (2017) samt Softestad och Toveruds (2013) framgår det att barnsamtal avseende 
sexuella övergrepp, är väldigt påfrestande. Dessutom framgår det i båda studierna, precis 
som i uppsatsstudien, att samtal av denna karaktär kan vara påfrestande på grund av 
bristande kunskap. Å andra sidan belyser informanterna i uppsatsstudien att det finns 
kollegor på arbetsplatsen som har utbildning i just sådana typer av samtal med barn. Olivia 
uppger hur de många gånger tar hjälp av dessa kollegor, vilket upplevs vara positivt. Klara 
uppger dessutom; ”… ja vid handledningar exempelvis så brukar vi kunna få öva på olika 
samtalsmetoder med varandra och det är ju bra”. Metodövningar av denna bemärkelse 
upplever alla informanter bidra till en säkrare yrkesroll. Att samtliga informanter yrkar på 
vikten av utbildning, med syfte att stärka dem i deras roll som socialsekreterare och därmed 
bidra till att arbetet upplevs enklare, kan återspeglas i studien av Cabiati (2017). Cabiati 
redogör för socialarbetarnas behov av vidare utbildning i syfte att kunna utveckla sin 
kompetens och därmed utvecklas i sin yrkesroll. Däremot framkommer det att för många 
olika samtalsmetoder kan göra det svårt i arbetet. Vissa metoder förespråkar att exempelvis 
barnsamtal bör vara mjukt och varsamt, medan en annan metod talar för att det ska vara hårt 
och rakt på. Informanterna delger då hur det kan uppstå förvirring i vad som anses vara bäst 
för barnet, vilket kan återspeglas i citatet av Stina; ”..så då undrar man ju.. vad är rätt och vad 
är fel? Hur ska vi göra? Det är svårt”. En liknelse av informanternas upplevelse av förvirring 
kan återspeglas i Ruchs (2014) studie, där metoder ses som ett hinder istället för stöd. 
Metoder kan bli ett hinder på så vis att samtal därmed blir begränsade, vilket i sin tur kan 
leda till stela och mekaniska samtal. Alfandari (2017) håller med i kritiken av metoder. I 
studien nämns hur organisatoriska metoder, beslutade utifrån politiken, kan komma att 
begränsa socialarbetarens handlingsutrymme. Lipsky (1980) å andra sidan, benämner 
metoder som något som kan effektivisera arbetet. Effektivisering av arbetet beskriver Lipsky 
vidare bero på om metoden är i enlighet med organisationens mål och riktlinjer eller inte.  
 

5.1.4.2 Samtal med vårdnadshavare 

De intervjuade socialsekreterarna beskriver även hur det många gånger kan vara en 
utmaning att samtala med vårdnadshavare till barnen. Att få med vårdnadshavare på insatser 
som kan tänkas nödvändiga upplevs ibland som besvärligt. De upplever att det är många 
vårdnadshavare som inte vill förstå hur situationen ser ut när det handlar om deras barn. 
Birgitta beskriver; “många går i försvar och säger att jag inte har gjort något, att jag skulle 
aldrig slå mitt barn”. Flertal av informanterna uppger liknande berättelser om 
vårdnadshavares inställningar till samtal med socialtjänsten. Socialsekreterarna poängterar 
då att det är viktigt att förklara för vårdnadshavaren hur det ligger till, att dennes barn har 
upplevt det här si och så, och sedan fråga hur vårdnadshavaren ställer sig till detta. 
 
När det kommer till möjligheter för bättre samtal med vårdnadshavare så är det något delade 
åsikter informanterna emellan. Det framkommer inte någon specifik resurs som kan bidra till 
att samtalen blir enklare. Vissa av informanterna menar att ett sätt att nå fram till 
vårdnadshavarna är att vara rak på sak. Andra menar att vissa samtal bör lindas in och med 
försiktighet närma sig samtalsämnet. Informanterna poängterar samtidigt vikten av att 
känna av situationen och vad det är för typ av individ de har framför sig, vilket även gäller vid 
samtal med barn. Detta resultat kan liknas med Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater. 
Lipsky benämner socialarbetaren som en gräsrotsbyråkrat som förmedlar politiska beslut 
som kan komma att påverka människors livsförmåga. Dessa beslut kan komma att påverka 
människor både positivt och negativt. Av denna anledning kan samtal med klienter upplevas 
påfrestande, då det är socialarbetaren som ser hur beslutet påverkar klienten. Lipsky 
beskriver vidare att vikten av att socialarbetare bör vara beredda på att hantera klienters 
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olika reaktioner av beslut. Gräsrotsbyråkraters arbete sker huvudsakligen människor 
emellan, vilket innebär att mänsklig interaktion sker. Att mänsklig interaktion sker innebär 
att gräsrotsbyråkraten möter människor i sitt arbete dagligen, och är därmed många gånger 
närvarande när beslut, som kan komma att påverka klienten både positivt och negativ, 
presenteras.  

5.1.5 Hembesök 

5.1.5.1 Hembesökets betydelse 

Vid fråga om informanterna utför hembesök under utredning så uppger alla att det 
förekommer. Samtliga informanter uppger att de anser att hembesök är positivt och att det 
tillför något till utredningen. Dessutom så påpekar informanterna hur roligt det är med 
hembesök. Positiva aspekter med hembesök, förutom att det är väldigt roligt, ansåg 
informanterna vara att se familjen i sitt rätta element. Viktig ansåg de också vara att få se hur 
hemmet ser ut, är det barnanpassat, finns det leksaker. Vikten av hembesök lyfts i ett citat av 
Ellinor; “hembesök är väldigt bra för man får väldigt mycket information... av att bara 
observera. Så det är väldigt mycket observation i våra samtal”. Informanterna påpekar att ett 
hembesök framförallt är positivt då det kan bidra till att familjen är mer bekväm, vilket i sin 
tur kan möjliggöra för enklare samtal med varandra. I linje med hembesöks nödvändighet 
visar även resultatet i Fergussons (2016) studie att hembesök är av stor vikt under 
utredningar. Informanterna i uppsatsstudien menar att hembesök inte får uteslutas på grund 
av exempelvis tidsbrist eller osäkerhet. De beskriver vidare att hembesök bidrar till att 
socialsekreterarens chans att se barnens hemmiljö försvinner vid bortfall av hembesök. När 
det kommer till kvalitén på hembesöken så är informanternas åsikter i denna studie däremot 
delade. Några av informanterna anser att det skulle behövas fler än ett hembesök under en 
utredning och vissa ansåg det vara lagom redan nu. Flertal av informanterna nämner hur få 
antal hembesök beror på att det helt enkelt inte finns tid för fler. Däremot så uttrycker 
majoriteten av informanterna behovet av fler hembesök, vilket kan ses i ett citat av Stina; “jag 
tycker det är en möjlighet för arbetet eftersom jag då kan samla in nödvändig information”. 
 

5.1.5.2 Utmaningar med hembesöket  

En av informanterna beskriver också hur hon upplever att många familjer gör sig till vid det 
första hembesöket. Många gånger kan det vara något stelt vid första hembesöket, dels kan 
familjen vara nervös och dels kan det bero på att socialsekreteraren och familjen inte hunnit 
bygga upp någon relation ännu. Det kan också vara så att fler hembesök är nödvändiga för att 
verkligen få ut relevant information för utredningen. Ytterligare en utmaning vid hembesök 
beskriver en informant vara att hon känt ett visst obehag. Obehaget uppger hon kan bero på 
att hon inte vet vad som komma skall, speciellt om det är vid första kontakt med en familj. 
Att obehag kan uppstå vid en första kontakt med familjen alternativt en av vårdnadshavarna 
kan ses beskrivas i ett citat av Ellinore; ”det kan vara så, att om jag gjort en placering, och jag 
ska träffa exempelvis pappan för första gången, då vet man inte riktigt hur han kommer vara. 
Jag har inte vart rädd, men man kan ju känna ett obehag”. En känsla av obehag redovisar 
Fergusson (2016) i sin studie kunna bero på att socialarbetarna inte vet vad som väntar 
innanför klientens dörr. Känslan av att inte veta vad som komma skall kan förklaras med 
hjälp av Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater, vilka, med tanke på sina ofta komplexa 
ärenden, arbetar under en typ av ovisshet. Precis som informanterna i uppsatsstudien så 
beskriver Lipsky att socialarbetare på grund av sitt arbete med människor, inte alltid vet vad 
som kan komma att ske i de mänskliga mötena. 
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5.1.5.3 Dokumentationens begränsning i förhållande till hembesöket 

Informanterna delger även att dokumentation ingår i deras arbetsuppgifter. En del av 
informanterna upplever att det tar mycket tid ifrån det övriga arbetet. Saga uppger även hur 
”kravet på all dokumentation kanske kan vara en omedveten orsak till att fler hembesök inte 
hinns med”. Är det så att socialsekreteraren har mycket dokumentation att utföra, så innebär 
ett hembesök att det blir ännu mer dokumentation. Samtidigt så uppger informanterna hur 
det många gånger inte finns tillräckligt med tillgänglig personal vid tid för hembesök.  
Johansson (1997) beskriver hur organisationens utformning och arbetsuppgifter kan komma 
att påverka socialarbetarnas handlingsutrymme. Johanssons beskrivning kan ses beskrivas i 
informanternas utsagor. Informanterna uttrycker att de vill utföra fler hembesök men att 
handlingsutrymmet påverkas av dokumentationskravet. Informanterna beskriver ur 
ytterligare en synvinkel hur handlingsutrymmet kan påverka hembesöket. I vissa fall råder 
sådan tidspress att det inte finns någon kollega att ta med vid hembesök. Lipsky (1980) 
menar att hög arbetsbelastning kan vara en orsak till att socialarbetaren inte har möjlighet 
eller tid att utföra några hembesök.  
 

5.2 Handlingsutrymmet i arbetet som socialsekreterare 

5.2.1 Förhålla sig till lagstiftning 

Samtliga informanter uppger att de inte anser lagarna vara ett större hinder i deras arbete. 
Uppsatsförfattarna frågar informanterna om de kan uppleva att någon lag kan stå i vägen för 
exempelvis insatser de egentligen skulle vilja bistå barnet eller familjen med. Informanterna 
är alla eniga om att det inte finns någon lag som de anser kan stå i vägen och bli ett hinder i 
deras arbete. Informanterna beskriver handlingsutrymmet som stort då de upplever att 
Socialtjänstlagen (2001:453) möjliggör för större omfång av insatser då det är en ramlag. 
Informanterna beskriver hur det är väldigt få insatser som de inte kan bistå klienten med, då 
Socialtjänstlagen (SoL) är en så pass bred lagstiftning som också lämnar utrymme för egen 
tolkning. Informanterna beskriver vidare hur det stora handlingsutrymmet i arbetet 
möjliggör för ett utökat initiativtagande. Det kan exempelvis gälla mindre förekommande 
insatser alternativt utökad samverkan olika aktörer emellan. Socialsekreterarna anser att 
utrymmet för eget initiativtagande är positivt för utredningarna. Schiller (2017) fann att det 
kan vara en utmaning att beakta barnets bästa samtidigt som socialarbetarna behöver 
förhålla sig till lagar och regler. Ruch (2014) menar istället att socialarbetare kan uppleva det 
utmanande att agera omhändertagande och att de kan se medmänskliga känslor som en 
svaghet i yrkesrollen. Flertalet av informanterna i uppsatsstudien berättar vidare hur de i de 
flesta fall har delegation på insatser, vilket innebär att de har befogenhet att besluta om 
diverse insatser själva. Det kan därmed tänkas att informanterna har ett så pass brett 
handlingsutrymme som Lipsky (1980) påpekar är viktigt i arbetet. Lipsky menar att 
gräsrotsbyråkrater ska ha möjlighet att bistå klienter enskilda bedömningar utefter deras 
individuella behov. Informanterna i uppsatsstudien berättar vidare hur större insatser, som 
exempelvis omhändertagande eller placering av barn, däremot måste gå via teamledare eller 
chef. Dessutom nämner några av informanterna att Offentlighets- och sekretesslagen kan 
bidra till vissa utmaningar i en del specifika fall. Birgitta beskriver;  
 

Man skulle ibland vilja återkoppla mycket mer till skola men jag måste ju ha samtycke från 

föräldrarna. Skolan får inte veta så mycket mer än att anmälan är mottagen. Det handlar mest 

om att jag inhämtar information från skolan… Jag kan fundera på, vad får jag egentligen säga.  



22 

 
Enligt informanternas beskrivning så är upplevelsen att det enbart är sekretessen som, i 
väldigt specifika fall, kan bidra till en utmaning under utredning. Taylor och Kelly (2006) 
beskriver att ju mer lagar som styr organisationen desto fler utmaningar blir det i 
utredningsarbetet. Fler lagar att förhålla sig till bidrar till att handlingsutrymmet minskar, 
vilket de benämner som rule discretion. Trots utmaningarna, betonar informanterna vikten 
av att lagen finns. De uppger att det troligtvis skulle göra större skada om lagen inte fanns. 
Informanterna upplever hur lagen möjliggör för ett rättssäkert arbete. De anser också att 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hjälper de i arbetet, att det annars skulle vara 
svårt att veta vad som får förmedlas och inte till vissa parter. Informanterna uppger däremot 
att det kan förekomma en frustration. Ett inte allt för ovanligt förekommande fall är när 
familjen inte vill ta emot stöd och det inte är tillräckligt illa för att kunna omhänderta barnet 
enligt Lagen om vård av unga (LVU) (1990:52). Somliga informanter beskriver då hur du som 
individ kanske skulle vilja tvinga på familjen stöd, men att du i din profession vet att det inte 
finns något lagstöd för detta. Olivia beskriver; “… men samtidigt, om det fanns en sån 
lagstiftning, och det är familjer som inte är mottagliga, då spelar det ju ingen roll ifall man 
försöker tvinga på dom stödet“. 
 

5.2.2 Hög arbetsbelastning och tidsbrist  

Vid intervjuerna så framkommer det att majoriteten av informanter upplever att det är på tok 
för lite tid för arbetet de utför, vilket kan leda till stress och försämrad kvalité i arbetet. För 
att förklara den rådande tidsbristen i gräsrotsbyråkraters organisationer, så beskriver Lipsky 
(1980) hur organisationerna försöker effektivisera arbetet samt höja ambitionsnivån. Lipsky 
menar att detta är en förklaring till varför det ofta är hög arbetsbelastning för socialarbetare 
inom organisationen. Liknande resultat lyfts fram i Softestad och Toveruds (2013) studie där 
de framställer den höga arbetsbelastningen och tidsbristen som ett av de största hindrena i 
arbetet med barnavårdsutredningar. Vidare menar Softestad och Toverud, som 
informanterna i uppsatsstudien, att kvalitén på utredningarna kan komma att påverkas på 
grund av tidsbristen. Socialsekreterarna i uppsatsstudien delger att från och med den dagen 
ärendet verkställs, det vill säga från den dagen utredning påbörjas, så gäller enligt lag, fyra 
månaders utredningstid. Problematiskt kan då upplevas vara att det många gånger är kö för 
ett ärende att komma in till enheten. Informanterna uppger hur det ibland kan ta upp till en 
månad för ett ärende att komma in till enheten. Problematiken med detta anses vara att en av 
fyra månader av utredningstiden då är förbrukad när ärendet väl kommer in till enheten. 
Många gånger har socialsekreterarna, med denna anledning, inte ens fyra månader på sig att 
utreda ärendet. Informanterna upplever inte fyra månader vara för kort tid. Däremot så 
upplever de att den höga arbetsbelastningen gör att fyra månader kan upplevas som väldigt 
kort tid då det är mycket som ska hinnas med under den tiden. Upplevelsen av den höga 
arbetsbelastningen kan återfinnas i Lipskys (1980) teori, som beskriver att hög 
arbetsbelastning inte är ovanligt inom denna typ av organisation. Lipsky förklarar vidare att 
den höga arbetsbelastningen beror på att socialarbetare arbetar under höga ambitions- och 
effektivitetskrav från organisationen. Ellinor beskriver hur tidsbristen i kombination med 
den höga arbetsbelastningen ibland kan påverka hennes psykiska mående;  
 

... man blir ju jättestressad av det här. Jag har tänkt i flera veckor att jag måste boka in det här, 

jag ska göra det här. Samtidigt så hör jag att jag måste prioritera och skriva 

journalanteckningar för att jag ligger efter med det. Men då vet jag också, om jag väljer att 
boka in ett möte så kommer jag få mer journalanteckningar. Så jag vet inte riktigt vart man ska 

börja.  
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Alfandari (2017) fann det administrativa arbetet och dokumentationskravet som 
tidskrävande och att det bidrog till att socialsekreterarna inte kunde utreda det som de ansåg 
vara nödvändigt. Ellinor beskriver hur hon upplever stressen som ett dilemma. I teorin av 
Lipsky (1980) beskrivs hur det ställs höga krav på socialarbetare, att de ska kunna hantera 
arbetet trots att utmaningar och dilemman kan uppstå. I Ellinors fall beskrivs utmaningen 
bero på hög arbetsbelastning samt dokumentationskrav. Det kan utifrån Lipskys (1980) teori 
utläsas att det ställs höga krav på henne. Kravet är att klara av den höga arbetsbelastningen 
och dokumentationen utifrån organisationens regler och ramar. Organisationens regler och 
ramar kan ses som ett dilemma, då Ellinor beskriver hur hon måste prioritera 
journalanteckningar trots behovet av klientmöten.  
 
Birgitta uttrycker hur viktigt det är med återhämtning. Hon beskriver hur hon arbetat med 
detta en längre period och på så sätt lärt sig att hantera tidsbristen och den höga 
arbetsbelastningen som kommer i perioder. Birgitta beskriver det som en puckel när arbetet 
ökar på, vidare beskriver hon problemet vara; “... när det ökar på, det är egentligen inte det 
som är problemet, att det ökar på, utan det är om det aldrig dalar och man får någon 
återhämtningsperiod”. Informanten beskriver vidare att det kan tänkas vara en utmaning för 
de som inte arbetat så länge att veta hur de ska hantera hög arbetsbelastning och tidsbrist. 
Samtliga informanter berättar att de har möjlighet till handledningstillfällen där de kan få 
vägledning i hur de ska hantera svåra situationer, exempelvis den höga arbetsbelastningen. 
Till skillnad mot uppsatsstudien visar tidigare forskning hur socialsekreterarna upplever att 
de inte får tillräckligt med stöd under arbetet och hur hjälp och stöd i utredningen blir 
bortprioriterat på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist (Cabiati 2017). Matthews, 
Kemp och Maguire (2017) menar vidare att även vidareutbildning bortprioriteras och detta 
trots att socialarbetarna starkt uttryckt ett behov av det.  
 
Vid frågan kring hur många ärenden informanterna anser är optimalt i arbetet har de svårt 
att uppge ett specifikt antal. Däremot uppger samtliga informanter att de oftast handlägger 
alldeles för många ärenden samtidigt. Det är heller inte bara pågående utredningar som du 
som socialsekreterare arbetar med. Informanterna beskriver också hur det handlar om redan 
pågående insatser samt insatser som exempelvis är i behov av uppföljning. Sedan varierar det 
även mellan utredningarna, som socialsekreterare är du huvudhandläggare på ett visst antal 
ärenden, samtidigt som du även är medhandläggare på några ärenden. Flera av 
informanterna berättar att det inom kommunen diskuteras kring en riktlinje gällande antal 
utredningar, att det som mest ska vara sex stycken pågående utredningar per person. 
Däremot framkommer det genom intervjuer att så inte är fallet. Samtliga informanter uppger 
att de vanligtvis ligger på cirka 20-30 ärenden var, och i vissa fall mer än så. Dessa 20-30 
ärenden består då av aktuella utredningar samt pågående insatser. Att ha så många ärenden 
aktuella samtidigt menar flera av informanterna ibland kan upplevas som stressfullt. Saga 
beskriver hur; “... lugna insatser som kontaktperson exempelvis, bara får fortgå för att man 
inte hinner med”. En del informanter menar även att den höga arbetsbelastningen ibland kan 
väcka tankar kring hur det påverkar familjer samt kvalitén på arbetet. Informanterna kan 
ibland uppleva hög arbetsbelastning som en utmaning i förhållande till att hålla hög standard 
på utredningar. Ellinor berättar; 
 

Det man främst tänker på är väl om man har mindre att göra så har man mer tid att lägga på 
den enskilda familjen, att man kanske kunde nå någon annan förändring under 

utredningstiden. Och då tänker jag främst på de som tackar nej till insats eller det kan vara så 

att man får igång någon insats men det blir ändå inte helt optimalt för man har inte hunnit 
med det i sin helhet.  
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I enlighet med informanternas upplevelser, av hur hög arbetsbelastning kan komma att 
påverka arbetets kvalité, beskriver även Softestad och Toveruds (2013) att hög 
arbetsbelastning är ett problem i socialt arbete. Lipsky (1980) menar att arbetsbelastningen 
alltför ofta är i för hög grad gentemot gräsrotsbyråkraters ansvar, det vill säga socialarbetare. 
Lipsky beskriver vidare hur hög arbetsbelastning kan bidra till att socialarbetare inte kan 
uppfylla uppsatta krav eller ta sitt rätta ansvar i arbetet. 
 

5.2.3 Handlingsutrymmets påverkan 

Övervägande del av informanterna upplever att många utredningar kan komma att påverkas 
negativt av rådande tidsbrist samt hög arbetsbelastning. Problematiken med att tidsbrist 
samt hög arbetsbelastning påverkar utredningsförfarandet menar Cabiati (2017) kan leda till 
att väsentlig information riskerar att utebli. Majoriteten av informanterna i den aktuella 
studien uppger att de tror att det kan komma att brista i kvalitén på arbetet. Vilket kan ses i 
följande citat; “det blir säkert inte samma kvalité när det är som störst arbetsbelastning och 
under för lång tid”. Alfandari (2017) fann att socialarbetare arbetar under, många gånger, 
stressande förhållanden. Informanterna i uppsatsstudien upplever att kvalitén i arbetet kan 
komma att bli negativt påverkat på grund av att de arbetar under sådana tidspressade 
förhållanden många gånger. Lipsky (1980) benämner hög arbetsbelastning som en av 
faktorerna till att gräsrotsbyråkrater inte har nog med tid för att samla in information. 
Information som skulle kunna bidra till utredningen, vilket medför att kvalitén på 
utredningen kan komma att påverkas negativt. Det framgår i uppsatsstudien hur även de 
pågående insatserna också kan bli lidande av hög arbetsbelastning, inte enbart 
utredningarna. Stina beskriver det på så vis att, insatser som fungerar bra ofta blir 
bortprioriterade på grund av den faktiska anledningen att det fungerar bra, utan 
anmärkning. Pågående insatser som fungerar bra blir inte bara lågt prioriterade utan de kan 
också komma att bli för snabbt utförda, vilket framkommer i följande citat av Stina; 
 

Det blir mycket rutin och löpande band, man pratar med barn- check, man pratar med 

föräldrar- check, och så smäller man ihop det och avslutar utredning. Om det inte är något 

speciellt som sticker ut. Visst kan man känna ibland att man hade kunnat göra mer och bättre. 
Kvaliteten tenderar att bli sämre, absolut, det tror jag. Samtidigt så är det ju barn som man 

inte har någon oro för.  

 
I citatet ovan så nämner informanten att pågående insatser, alternativt pågående 
utredningar, där det inte finns någon oro för barnet, kan komma att bli utförda för snabbt. 
Olivia uttrycker sig på liknande vis, att vissa ärenden kan för hastigt. Vidare uttrycker Olivia 
att det kan skapas en skillnad på de olika utredningarna och att detta kan påverka 
utredningarnas kvalité;   
 

... man har ju fått lära sig att det finns olika typer av utredningar. Det finns de där det är 

väldigt mycket oro och sen de som är på medium oro och då blir dem lite mer... det får bli lite 

good enough liksom. 

 
Att det förekommer olika prioriteringar på olika utredningar kan bli problematiskt, då Lipsky 
(1980) talar om hur det föreligger en förväntning. Socialarbetare arbetar med utföranden där 
klienters bästa bör vara i fokus. Lipsky beskriver hur det i och med det, finns en förväntan om 
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stöd och hjälp från medborgarna. Vidare uppger Lipsky hur det kan vara problematiskt för 
socialarbetare då de slits mellan medborgarnas vädjan och organisationens ramar. 
Tidsbristen som äger rum beror enligt Lipsky på organisationens politiska målsättningar. 
Dessa politiska målsättningar är vad som präglar organisationen och socialarbetares arbete. 
Att som socialarbetare genomföra vissa beslut benämner Lipsky också som en eventuell 
utmaning. Det är politiker som fattar de högsta besluten, som socialarbetaren sedan måste 
förhålla sig till. Politiker som fattar besluten har inte medborgarna i åtanke, de ser inte hur 
dessa beslut kan komma att påverka den enskilda klienten. Socialarbetaren däremot, är de 
som möter klienter och ser hur dessa beslut kan komma att påverka dem negativt.  

5.2.4 Handlingsutrymmets tillräcklighet  

Informanterna uppger att de inte upplever att handlingsutrymmet kan vara något som 
orsakar utmaningar i deras arbete. Informanterna upplever att arbetet med 
barnavårdsutredningar är självständigt, de har lagar och regler att förhålla sig till, men att 
det inom dessa finns en stor handlingsfrihet. Även i samtal med barn alternativt 
vårdnadshavare upplevs det vara självständigt, det finns metoder att ta hjälp av i samtal, men 
dessa är fria att använda på sitt egna vis. Somliga informanter uppger att självständighet är 
en bidragande faktor till att handlingsutrymmet upplevs stort. Lipsky (1980) uppger att 
socialarbetare ges stort handlingsutrymme då deras primära uppgift är att fatta konkreta 
beslut samt besluta om åtgärder ska vidtas eller inte för klienten. Lipsky poängterar också 
hur viktigt det verkligen är med ett stort handlingsutrymme för socialsekreterarna. Då 
socialarbetare många gånger stöter på komplexa och svåra utmaningar i arbetet. För att klara 
av de komplexa och svåra utmaningarna, menar Lipsky att handlingsutrymmet därmed 
behöver vara stort. Lipsky beskriver avslutningsvis att handlingsutrymmet är viktigt för att 
socialarbetare ska vara kapabla att utföra enskilda bedömningar med ett klientfokus. 
Shierenbeck (2003) ställer sig dock kritisk till Lipsky och menar att han inte har 
problematiserat utfallet av det stora handlingsutrymmet. Schierenbeck menar att ett för stort 
handlingsutrymme kan leda till favorisering av klienterna, vilket inte blir rättssäkert. 
 
Informanterna poängterar även vikten av tillit från organisationen, att det finns en tillit 
ovanifrån till att socialsekreterare klarar av arbetet de ska utföra. Tillit från ledning menar 
informanterna möjliggör för ett större handlingsutrymme i arbetet då de känner sig tryggare 
med ledningens stöd. En av informanterna beskriver hur hon anser att handlingsutrymmet 
hör ihop med tilliten. Informanterna delger hur det kan vara så att socialsekreterare ser hur 
en familj är i behov av en speciell insats, som eventuellt måste köpas in. De upplever då att i 
och med tilliten, så finns det också en viss acceptans från organisationen. En acceptans i den 
mån att organisationen har en förståelse för att socialsekreterare har god kompetens när 
denne lyfter att ett inköp av en insats kan vara av relevans. Informanterna beskriver vidare, 
att det på sätt och vis inte finns något hinder för vilka insatser som kan sättas in, eller vilka 
övriga aktörer du kan kontakta. Däremot så menar Lipsky (1980) att det är viktigt att 
socialarbetare förstår vad organisationens mål är. Lipsky benämner socialarbetare som 
politikskapare, då de besitter makt att fatta beslut. Besluten som fattas av socialarbetare 
påverkar därmed vilken politik som förmedlas till medborgarna. Taylor och Kelly (2006) 
benämner socialarbetarens makt som value discretion. Socialarbetarnas handlingsutrymme 
styrs av vad som är etiskt rätt eller inte. Handlingsutrymmet styrs även av organisationens 
ramar och krav på socialarbetarens uppförande. Eftersom det inom organisationen finns 
förväntningar på hur gräsrotsbyråkraten ska bete sig mot klienterna menar Taylor och Kelly 
att det kan begränsa handlingsutrymmet. 
 
Avslutningsvis så beskriver Klara hur det sociala arbetet och dess handlingsutrymme också 
beror på hur mycket du som socialsekreterare vill engagera dig; “handlingsutrymmet finns, 
sen beror det på hur pass mån jag är att ta det själv, hur pass mycket man vill engagera sig”. 
Trots att Lipsky (1980) belyser hur socialarbetare är beroende av ett stort handlingsutrymme, 
så påpekar han också hur viktigt det är att de besitter en sådan kompetens att de kan arbeta 
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utifrån det handlingsutrymme som organisationen faktiskt tillåter. Det vill säga, Lipsky 
ställer krav på socialarbetare, att de ska ha kompetens nog att utföra sitt arbete utifrån de 
ramar organisationen fastställt och därmed anpassa sig efter det utrymmet som finns. Taylor 
och Kelly (2006) diskuterar även de kravet på socialarbetares kompetens men benämner det 
som task discretion. Taylor och Kelly resonerar kring i vilken mån socialarbetaren har 
förmåga att utföra arbetet inom det handlingsutrymme som tillhandahålls. Taylor och Kelly 
diskuterar hur handlingsutrymmet inte endast påverkas av den enskilde socialarbetarens 
kompetens. De menar att organisationen och dess ramar också är en bidragande faktor i från 
om handlingsutrymmets volym. 
 

6 DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare inom utredningsenheten 
barn och familj, upplever sitt arbete med barnavårdsutredningar samt att undersöka hur 
socialsekreterare upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. Studiens första 
frågeställning berörde frågan angående vad socialsekreterare upplever för möjligheter i sitt 
arbete med barnavårdsutredningar. Det framkom i resultatet att utredningsarbetet ansågs 
väldigt fritt då socialsekreterarna arbetar utifrån ramlagen SoL (2001:453). Informanterna 
beskrev hur möjligheten till friare val av insatser samt att deras initiativtagande utvidgas när 
arbetet genomförs med en ramlag som grund. Resultatet visade hur informanterna ansåg att 
tidigare erfarenheter och utbildning kunde möjliggöra för ett bättre arbete, vilket innebar en 
stärkt säkerhet i yrkesrollen. Informanterna upplevde daglig kompetensutveckling. Samtliga 
informanter var eniga i frågan gällande utbildning, både grundutbildning samt 
vidareutbildning, hur otroligt viktigt det är för att arbetet ska kunna utföras så bra som 
möjligt. Ytterligare en möjlighet som socialsekreterarna ansåg finnas på arbetsplatsen var 
tillgången till medhandläggare, som är ett stöd under utredningar. Alla informanter upplevde 
medhandläggare positivt och som en möjlighet för att åstadkomma ett bättre arbete. 
Informanterna menade att arbetet blir mer rättssäkert och får bättre kvalité när de får stöd 
från en medhandläggare. 
 
Den andra frågeställningen handlade om vad socialsekreterare upplever för utmaningar i sitt 
arbete med barnavårdsutredningar. En av de mest förekommande utmaningarna i resultatet 
var hur hög arbetsbelastning och tidsbrist kunde upplevas utmanande i socialsekreterarnas 
arbete. Informanterna beskriver hur hög arbetsbelastning ibland kan upplevas komma att 
påverka kvalitén på utredningar samt pågående insatser, då de upplever att arbetet många 
gånger behöver skyndas på. Informanterna uppgav vidare att det kan vara utmanande att 
samtala med barn och vårdnadshavare. Dessutom upplevde samtliga informanter hur samtal 
med barn som misstänks blivit sexuellt utnyttjade var extra utmanande. Att samtal om 
sexuellt utnyttjande upplevdes extra svårt upplevde informanterna bero på att det är ett så 
pass tabubelagt ämne i samhället. Samtidigt som de uttryckte det utmanande att samtala 
med barn på grund av att barn många gånger är väldigt lojala mot sina vårdnadshavare. 
Avslutningsvis uttryckte majoriteten av informanterna att utbildning i olika samtalsmetoder 
skulle bidra till en säkrare roll i samtalsrummet.  
 
Studiens tredje och sista frågeställning redogjorde för hur handlingsutrymmet ser ut i arbetet 
med barnavårdsutredningar. I resultatet framgick det hur informanterna inte upplevde att 
lagar stod i vägen för arbetet. Informanterna uppgav istället hur de ansåg att det var bra att 
lagarna fanns. De ansåg att lagarna bidrog till att säkerställa att deras arbete var rättssäkert. 
Däremot ansåg de att tidsbrist och hög arbetsbelastning kunde stå i vägen för ett gott arbete. 
Informanterna beskrev hur kvalitén på utredningar samt aktuella insatser kunde påverkas i 
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den mån att arbetet blev påskyndat. Resultatet visade vidare hur viktigt informanterna ansåg 
det vara med tillit från organisationen. Informanterna beskrev hur tillit från ledning 
möjliggjorde för ett bra arbete då det gav trygghet under utredningarna. En informant 
förklarade hur hon anser att tilliten hör ihop med handlingsutrymmet. En ökad tillit menade 
hon gjorde det möjligt för ett större handlingsutrymme. Slutligen förklarade en informant att 
handlingsutrymmet också är beroende av hur mycket du som socialsekreterare är villig att 
engagera dig.  
 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Avseende den tidigare forskningen samt Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater och dess 
nyanseringar, så anses dessa ha legat till bra grund för studien. Den tidigare forskningen 
anses ha utgjort ett gott stöd för studien då den har upplyst författarna om utmaningar och 
möjligheter i socialarbetares arbete med barnavårdsutredningar mer generellt. Lipskys teori 
om gräsrotsbyråkrater har varit lämplig för studien då den beskriver socialarbetares arbete 
och handlingsutrymme i relation till organisationen på ett tydligt sätt. I förhållande till 
uppsatsstudien så finns det både likheter och olikheter i den tidigare forskningen, en av dem 
är att forskningen presenterar betydligt fler utmaningar än vad resultatet i denna studie gör. 
Att det presenteras fler utmaningar i den tidigare forskningen än vad det gör i denna studie 
kan tänkas bero på att forskningen är från andra länder än Sverige. Utmaningarna kan därför 
tänkas bero på ländernas olika välfärdssystem och dess möjlighet till resurser inom det 
sociala arbetet.  
 
Likheter som författarna påträffat i den tidigare forskningen samt i denna studie är dels hur 
informanterna uttryckt vikten av utbildning. Det framgår hur det både är viktigt att ha en 
grundutbildning samt att få vidareutbildning och handledning inom socialt arbete. 
Författarna funderar kring om vikten av utbildning kan bero på att det sociala arbetet 
innebär ständig interaktion med människor. Människor som alla fungerar på olika vis och 
som också behöver olika typer av stöd. Olika metoder inom exempelvis samtal alternativt 
mänskligt bemötande, då metoder kan tänkas fungera olika beroende på socialsekreteraren 
och klienten. Reflektionen medför även tankar kring vikten av att socialarbetare bör ha 
kunskap om samhället generellt, för att förstå sig på sina klienter och olika situationer de kan 
befinna sig i.  
 
Ytterligare två återkommande teman funna i den tidigare forskningen samt denna studie är 
utmaningen med att arbeta under tidspress och hög arbetsbelastning. Författarna ser genom 
resultatet att det inte enbart förekommer tidsbrist och hög arbetsbelastning i Sverige utan 
även i andra länder, vilket inte är förvånande. Resultatet går i linje med Lipsky (1980) som 
beskriver socialtjänsten som en organisation där hög arbetsbelastning ofta förekommer på 
grund av höga effektivitetskrav. Författarna överväger om exempelvis förlängning av 
utredningstiden skulle kunna bidra till att den höga arbetsbelastningen minskar och därmed 
förbättrar kvalitén på arbetet. Dock skulle detta kunna komma att påverka klienten negativt, 
då denne får vänta längre på hjälp. Författarna funderar vidare kring resultatet som påvisar 
att kvalitén i arbetet påverkas av tidsbrist och hög arbetsbelastning. Om kvalitén tenderar att 
påverkas till de negativa, väcks därmed tankar kring hur barnets säkerhet kan komma att 
påverkas då socialtjänstens primära ansvar är att skydda barnet i de fall där de egna 
nätverket inte räcker till. Att samtala med barn framkom även det som en likhet mellan 
denna studie och den tidigare forskningen. Resultatet i denna studie påvisar hur 
socialsekreterarna anser det utmanande att samtala med barn, speciellt om det finns 
misstanke om sexuellt utnyttjande. Det framkom även att samtal med vårdnadshavare kan 
upplevas som ett utmanande moment. På grund av att socialsekreterarna uttryckt barnsamtal 
som en utmaning har författarna därför, med barns bästa i åtanke, resonerat kring huruvida 
det är viktigt eller inte att socialsekreterarna har möjlighet till vidareutbildning inom yrket. 
Socialsekreterarna påtalade hur utbildning kan möjliggöra en tryggare yrkesroll. Författarna 
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anser att vara trygg i sin yrkesroll är en viktig egenskap då det kan tänkas bidra till att 
socialarbetare, i det här fallet socialsekreterare, därmed vågar prova olika sätt att möta 
klienten på samt vågar vara nytänkande. 
 
Det framkom i resultatet att informanterna upplever handlingsutrymmet stort och 
nödvändigt i arbetet med barnavårdsutredningar, vilket är i linje med Lipskys (1980) 
uttalande om att handlingsutrymmet behövs för att socialarbetaren ska kunna göra enskilda 
bedömningar utifrån klientens behov. Informanterna beskrev att upplevelsen av det stora 
handlingsutrymmet dels beror på tillit från organisationen. Informanterna ansåg även att det 
är bra att det finns lagrum att förhålla sig till. Stöd och tillit från organisationen var något 
som det i tidigare forskning beskrevs som bristfälligt. Författarna funderar kring om 
skildringen av handlingsutrymmet kan bero på tilliten. Informanterna i resultatet upplever 
att de har god tillit från ledning och organisation, samt att de har stort handlingsutrymme i 
arbetet som barnutredare. I den tidigare forskningen så framkommer det däremot att ledning 
och organisation inte har så god tillit till socialsekreterarna. Informanterna i denna studie 
uppger i resultatet hur de tror att deras stora handlingsutrymme kan bero på tilliten de har 
från ledning och organisationen. Utifrån informanternas uttalande tolkar författarna att 
handlingsutrymmet och dess möjligheter kontra begränsningar, kan bero på graden av tillit 
från organisationen. Avslutningsvis tyder detta därför på vikten av tillit från ledning, för att 
socialsekreterare ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt, med bra kvalité. 
 

6.2 Metoddiskussion 

En av studiens styrkor är att intervjupersonerna har varierat i både ålder och 
arbetserfarenhet inom yrket. Författarna betraktar att variationen har givit studien en större 
representativitet av olika åldersgrupper samt en bredare kunskap utifrån olika 
arbetserfarenheter inom det sociala arbetet. Arbetserfarenheterna varierar mellan ett och 
åtta år. Ytterligare en av studiens styrkor anser författarna vara hur den valda teorin om 
gräsrotsbyråkrater har utgett ett gott stöd för studien, då den givit författarna en förförståelse 
kring det sociala arbetets struktur. Teori och resultat visade genomgående på en god 
överensstämmelse, då resultatet i stora drag var i linje med Lipskys (1980) teori om 
gräsrotsbyråkrater i det sociala arbetet. 
 
Gällande intervjufrågorna som ställts så kan de delvis upplevas ha styrt socialsekreterarnas 
svar vilket kan upplevas som en svaghet i studien. Författarna har under intervjuerna både 
ställt öppna frågor kring socialsekreterarnas upplevelser av arbetet samt även några ledande 
frågor. De styrande frågorna berodde på författarnas ambition av att verkligen få fram det 
som var syftet med studien. Dessutom nämndes oftast faktorer som utmaningar, möjligheter 
samt handlingsutrymme redan i de öppna frågorna. Intervjuaren började alltid med att ställa 
öppna frågor för att få svar på frågeställningarna. Författarna använde sig endast av de något 
ledande frågorna för att förtydliga informanternas svar. Målsättningen med intervjuerna var 
att undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser av arbetet med barnavårdsutredningar. 
För att minimera risken av för generella svar var författarna tydliga med att beskriva att detta 
var syftet. Ett fåtal gånger kunde författarna dock uppleva att en minoritet av informanterna 
beskrev mer generella utmaningar i arbetet, vilket kan tänkas påverka studiens validitet då 
det finns en möjlighet att socialsekreterarnas svar inte endast var utifrån egna upplevelser 
utan även utifrån exempelvis kollegors. Dock var generella svar inte något som genomgående 
uppkom under intervjuerna. De flesta svar var utifrån socialsekreterarnas egna upplevelser. 
Att det fungerade så bra med intervjuerna anser författarna bero på tydligheten i 
beskrivningen av syftet samt målsättningen med studien.  
 
Studien består av sex genomförda intervjuer vilket kan tänkas påverka huruvida det går att 
generalisera resultatet på alla socialsekreterare i Sverige. Avsaknaden av generalisering kan 
upplevas som en svaghet i studien då sex intervjuer genererade i en limiterad mängd svar. Ett 
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begränsat antal svar kan tänkas åtgärdas genom att intervjua fler yrkesverksamma 
socialsekreterare. Studiens generaliserbarhet hade kunnat öka genom intervjuer i fler städer 
än en. Dock kan det tänkas att då informanterna svarat så lika under intervjuerna, kan 
resultatet gälla för fler i Sverige. Däremot var syftet inte att generalisera resultatet. 
  
Avslutningsvis upplever författarna att studiens metod har fungerat bra. Författarna upplever 
att de har undersökt det som avsågs undersökas. Inför intervjuerna skapades en tydlig 
intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar. I och med en fungerande metod och 
tydlig intervjuguide har studiens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. Ett väl utformat 
metodavsnitt samt en väl utformad intervjuguide menar författarna stärker studiens 
reliabilitet då det underlättar för framtida replikering av studien. Författarna har haft i 
åtanke att det kan tänkas svårt att reproducera studien, på grund av följdfrågor som inte 
finns redovisade i intervjuguiden. Det kan tänkas påverka studiens reliabilitet. Det anses 
dock inte vara negativt att med hjälp av följdfrågor få så detaljerade svar som möjligt, då det 
enligt Bryman (2008) är syftet med kvalitativ forskning. Författarna anser att så väl studiens 
validitet har stärkts genom en väl utformad intervjuguide, vilket bidrog till det som avsågs 
undersökas undersöktes. Skulle studien genomföras igen hade författarna valt att se över hur 
intervjufrågorna ställs. I efterhand kan det tänkas att frågorna bör ha ställts med mer fokus 
på socialsekreterarens egna tankar och upplevelser för att inte riskera att få generella svar. 
Författarna inledde studien med en förförståelse om socialsekreterares yrke på grund av att 
yrket många gånger framställs negativt. Genom att få ta del av samtliga informanternas, 
mestadels positiva upplevelser av yrket har författarna numera en helt annan bild av yrket. 
 

6.3 Etikdiskussion 

De forskningsetiska principerna har följts genomgående i uppsatsen utifrån 
Vetenskapsrådets (1990) uppmaning till ett etiskt förhållningssätt under studier. Det 
insamlade intervjumaterialet raderas när uppsatsen är godkänd, i enlighet med de 
forskningsetiska principerna. Trots strävan efter att undvika etiska dilemman under arbetet 
med studien upptäcktes ett moment som kan tänkas leda till ett avslöjande av 
informanternas identitet. Inför en första kontakt med informanterna tillfrågades 
enhetschefen om tillåtelse att genomföra intervjuer på arbetsplatsen. Kontakten med chefen 
kan tänkas medföra en risk för konfidentialitetskravet, detta då chefen möjligtvis kan veta 
vilka i personalgruppen som deltog i studien. På grund av det konfidentiella dilemmat 
delgavs intervjupersonerna fiktiva namn samt att resultatet till största del byggts på 
informanternas svar i en helhet. Utifrån reflektion kring studiens syfte och frågeställningar i 
förhållande till etiska dilemman, upplever författarna inte att dessa ger upphov till någon 
etisk osäkerhet. Därmed konstaterar författarna avslutningsvis att inga fler etiska dilemman 
har uppstått under uppsatsprocessen. 
 

7 SLUTSATS  

Resultatet i studien visar på möjligheter som socialsekreterarna upplever i sitt arbete. 
Socialsekreterarna påpekade hur utvecklande och roligt arbetet på utredningsenheten är och 
att de lär sig nytt varje dag. De positiva aspekterna med yrket överraskade författarna då 
socialt arbete ofta präglas av en negativ karaktär. Att den negativa bilden av 
socialsekreterares yrke är vad som främst synliggörs i media kan tänkas påverka individers 
val av att söka sig till arbetet. Den negativa bilden kan därmed även tänkas vara en orsak till 
den höga arbetsbelastningen. I resultatet kan vidare slutsats dras att socialsekreterarna 
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upplever en rad utmaningar i sitt arbete. De mest framhävda utmaningarna i studien visade 
sig vara hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket kunde påverka kvalitén på arbetet negativt. 
Utifrån studiens resultat kan även slutsatsen dras att socialsekreterarna upplever frihet och 
stort handlingsutrymmet. Socialsekreterarna uppger vidare att de har tillit från ledning samt 
organisation, och att detta sammanhang möjliggör handlingsutrymmet i deras roll som 
barnutredare. 
 
Författarna har under studien lärt sig hur betydelsefullt Sveriges välfärdssystem och 
socialtjänstens goda villkor kan vara i det sociala arbetet. I den tidigare forskningen 
presenteras studier från länder med andra välfärdssystem. I dessa studier redovisas betydligt 
fler utmaningar än i denna svenska studie. Det kan tänkas att det redovisas fler utmaningar 
då socialarbetare i dessa länder kanske inte har möjlighet till samma resurser som 
socialsekreterare i Sverige. Sett till resultatets betydelse för det sociala arbetet så kan det dels 
vara betydande då det till största del framhäver hur roligt och intressant arbetet som 
socialsekreterare på utredningsenheten är. Samtidigt som det också belyser vad för typ av 
utmaningar som kan uppstå och hur dessa kan lösas. Denna studie kan bidra med kunskap 
för andra organisationer inom socialt arbete. Då de får ta del av socialsekreterarnas egna 
upplevelser avseende utmaningar och faktorer som möjliggör för ett bättre arbete. Faktorer 
som kan bidra till bättre arbetskvalité kan exempelvis vara utbildning inom yrket, teamarbete 
samt handledning. Möjligheterna som omnämns i resultatet kan vara applicerbara för andra 
organisationer inom socialt arbete då även de kan tänkas dra fördel av exempelvis 
handledning.   
 
Avslutningsvis anser författarna att det vore intressant att undersöka ett större antal 
upplevelser från socialsekreterare samt om det skiljer sig åt beroende på i vilken del av 
Sverige socialsekreteraren är yrkesverksam. Författarna anser därmed att en kvantitativ 
undersökning vore av intresse. Ytterligare intressant aspekt vore att med hjälp av en 
kvalitativ studie undersöka huruvida klienter känner av socialsekreterarnas påtalade tidsbrist 
samt höga arbetsbelastning. 
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BILAGA A 
Missivbrev 

Hej! 
  
Vi vill härmed bjuda in dig till att delta i en studie gällande socialsekreterares arbete på 
utredningsenheten. Studien i sin helhet syftar till att undersöka hur socialsekreterare arbetar 
med barn som lever inom bristande omsorgsförhållanden samt att undersöka 
socialsekreterares upplevelser kring arbetet med barnavårdsutredningar. 
  
Vi heter Malin Boberg Martinell och Sanna Juto, vi är två snart färdigutbildade socionomer 
från Mälardalens högskola i Eskilstuna. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete. 
Vår ambition är att samla in material genom intervjuer med socialsekreterare från 
utredningsenheten barn och familj. Vi hoppas därmed att du är intresserad av att ge oss en 
stund av din tid för en intervju. 
  
Intervjun bör äga rum någon gång mellan 22 januari och 2 februari och beräknas att ta cirka 
45 minuter. Att delta ta intervjun är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Det 
som framkommer under intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte till denna 
studie. All data kommer att hanteras konfidentiellt och i enlighet med de forskningsetiska 
principerna. 
  
Vid eventuella frågor gällande intervjun eller studien är ni välkommen att ta kontakt med 
någon av oss. Ni är också välkommen att kontakta vår handledare Gunnel Östlund för vidare 
frågor, Gunnel.ostlund@mdh.se. 
  

Med vänliga hälsningar, 
Malin Boberg Martinell: mml15001@sudent.mdh.se 
Sanna Juto: sjo15002@student.mdh.se   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B 

Intervjuguide 

Inledande frågor 
 Hur gammal är du? 
 Vad har du för utbildning? 
 Om socionom: Hur länge har du arbetat som socionom? 
 Hur länge har du arbetat som socialsekreterare på utredningsenheten? 
 Har du tidigare erfarenheter av att arbete med barn? 

 
Den egna yrkesrollen 

 Upplever du att du har tillräckligt med utbildning för ditt arbete eller är det något 
som önskas mer av? Förklara. 

o Exempelvis specialisering inom ditt område? 
 Har du nytta av några tidigare erfarenheter i ditt nuvarande arbete?  
 Finns det någon specifik egenskap som du anser är bra att ha inom arbetet med 

barnavårdsutredningar?  
 Känner du dig säker i din roll som socialsekreterare? 
 Om du känner dig osäker på något, vem vänder du dig till då? (Kollega, lagbok, chef) 
 Är det några övrigt i förhållande till din yrkesroll som du vill dela med dig av?  

 
Möjligheter  

 Vad upplever du kan underlätta ditt arbete med barnavårdsutredningar? 
o T.ex. utbildning, erfarenhet, stöd från chef/kollegor mm. 

 Har ni i personalgruppen möjlighet till handledning och hur upplever du i sådana fall 
det? 

 Har ni möjlighet att diskutera era ärenden med någon kollega, exempelvis vid 
ärendedragning? 

o Hur upplevs detta? 
 Blir ni erbjudna någon utbildning via arbetet? Vad?  

o Ge gärna exempel och förklara hur detta upplevs. 
 Har du stöd av kollegor/ledning under utredning, finns det ett samarbete?  

o På vilket sätt och hur upplever du det? 
 
Hur upplever socialsekreterare handlingsutrymmet i arbetet med 
barnavårdsutredningar?  

 Upplever du att handlingsutrymmet är tillräckligt i ditt arbete? Förklara. 
 Kan du någon gång känna att det är svårt att förhålla sig till lagarna samtidigt som du 

vill hjälpa klienten?  
 Är det någon lag som du upplever att du ofta kan ta som stöd eller någon lag som ofta 

är besvärlig att förhålla sig till under utredning? 
 Är det något annat du vill tillägga gällande handlingsutrymmet?  

 
Vad upplever socialsekreterare för svårigheter i sitt arbete med 
barnavårdsutredningar? 

 Vilka svårigheter upplever du kan förekomma i ditt arbete med 
barnavårdsutredningar?’ 

 Forskning visar exempelvis svårigheter vid hembesök, samtal med barn, barn som e 
sexuellt utnyttjande, brist på utbildning, brist på stöd från chef mm hur tänker du 
kring det? 

 Har du någon gång känt dig rädd under din tid på denna arbetsplats? Ge exempel. 
 Har du någon gång blivit/känt dig hotad under din tid på denna arbetsplats? 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


