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Abstract  
This study aims to examine social service worker’s perception of factors that complicate and 

challenge their freedom of action in childcare investigation where children have witnessed 

violence between parents, and how they manage this in their assessments. Data was collected 

using qualitative semi-structured interviews with eight social workers from three social offices 

in Stockholm. The transcriptions from the interviews were analysed via thematic analysis. The 

results were analysed by using a social theoretical approach. Getting access to children’s 

perception of the experienced violence is shown in the study as a challenge for the social 

workers. The conclusions of the study show that high workload, co-operation within different 

units in the organisation and lack of authority for decision-making are the main factors that 

complicates the social workers freedom of action in their work. Consequences of these factors 

lead to less time for the social workers to meet the children and get their voice heard during 

the investigation work. The study also concludes that professional experience and support 

from colleagues enable the social workers to manage their freedom of action during childcare 

investigations. 
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1. Inledning 
Det sociala arbetet beskrivs ofta som komplext och sker i ett samspel mellan socialpolitik, 

lagstiftning, profession och organisation. Svenska kommuner har ett stort mått av 

självständighet gällande hur de organiserar den sociala barnavården. Så länge de håller sig 

inom ramarna för vad socialtjänstlagen anger, har kommunerna ett relativt stort 

handlingsutrymme. Detta medför att kommunernas metoder för att utreda och besluta skiljer 

sig åt (Höjer, 2012). I takt med att den historiska uppfattningen om familjer och barn har 

genomgått en förändring så har även lagar inom området samt den sociala barnavården 

anpassats efter detta. Den största förändringen är att man försöker att se till barnens behov i 

första rummet och definition om våld som barnen utsätts för har blivit bredare än vad den var 

för ett par decennier sedan. Våldet anses vara en helkroppsupplevelse som kan upplevas 

fysiskt, psykiskt, genom synen, via hörseln eller stämningen i rummet (Andresen et al., 2011). 

 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en målrationell snarare än normrationell lag vilket ger 

ökad handlingsfrihet i socialarbetarens arbete. Eftersom arbete inom socialt arbete bygger på 

sunt förnuft, norm- och värderingar så är det viktigt med handlingsfrihet och en viktig aspekt 

till detta är att socialarbetaren besitter tolkningsföreträde. Genom socialtjänstlagens 

ramlagskonstruktion skapas möjligheten att den kan tolkas olika av olika tjänstemän på så vis 

bygger socialtjänstens arbete på ospecificerade styrningsformer. Dessutom representerar 

organisationen en social ordning genom att tjänstemännen i den skolas in i organisationen 

och lär sig att tillämpa dess riktlinjer (Östberg, 2010). Socialarbetare utsätts för svårigheten 

och komplexiteten att hantera en balans och gränsdragning mellan hjälp och kontroll som är 

centralt inom den sociala barnavården. Professionellt arbete med föräldrar och barn ska 

genomföras samtidigt som man upprätthåller och verkställer formella utredningar och fattar 

beslut (Höjer, 2012). 

 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver att handlingsutrymme inom det sociala 

arbetet är det utrymme mellan organisationens ramar och klientens intresse där 

socialarbetaren verkar. Socialarbetarens primära uppgift är att utifrån sitt handlingsutrymme 

sammanbinda de behov klienter har med organisationens uppdrag. Handlingsutrymme för en 

handläggare styrs i viss mån av organisationskulturen och i viss mån av mötet med klienten. 

Östberg (2010) beskriver också att i en normativ praktik kan aspekter som socialarbetarens 

person, värderingar och intressen påverka hur utrymmet används. Ett starkt socialt 

engagemang är oftast utgångspunkten för socialarbetaren och det är inom denna aspekt som 

engagemanget oftast krockar med de institutionella villkoren. Detta kan enligt Östberg (2010) 

medföra inte bara begränsningar i socialarbetarens arbete utan också möjligheter. Enligt 

Svensson et al. (2008) har socialarbetare stor frihet i sitt arbete samtidigt som de styrs av lagar, 

regler och traditioner. Socialarbetarens frihet och ansvar ligger i hur det handlingsutrymme 

som finns hanteras. 
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Under min genomförda verksamhetsförlagda utbildning (VFU) våren 2018 på barn- och 

ungdomsskyddet väcktes mitt intresse för frågan om socialsekreterarens handlingsutrymme i 

fall där barn har bevittnat våld. Barn- och ungdomsskyddet är en familjebehandlande 

utförarorganisation inom social barnavård som vid behov även genomför utredningsarbete 

och myndighetsutövning. Jag kom i kontakt med ärenden där barn har bevittnat våld mellan 

föräldrar och min upplevelse var att dessa ärenden är komplexa utifrån såväl organisationens, 

familjebehandlarens, föräldrarnas samt barnens perspektiv. Komplexiteteten i 

handlingsutrymmet för socialsekreteraren i ärenden där barn bevittnar våld fångade mitt 

intresse och gav mig idén om att vilja fördjupa mig inom detta i min c-uppsats. 

 

1.1 Problemformulering 
Socialarbetare inom den sociala barnavården tillåts inom ramen för sitt handlingsutrymme att 

hantera och ta ställning till de behov och krav som finns hos klienterna. Genom 

handlingsutrymmet ges socialarbetaren således möjlighet att anpassa sitt arbete efter de 

föräldrar och barn de möter. Komplexa möten med varierad klientkonstellation och 

problembilder leder oftast till stora svårigheter och utmaningar i socialarbetarens 

bedömningsprocess. Socialarbetarna har i sin yrkesroll ett handlingsutrymme som kan förstås 

utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati (Lipsky, 1980; Johansson, 2007; Östberg, 2010). 

Arbetet för socialarbetaren sker inom människobehandlandeorganisationer vars syfte är att 

utreda och förstå klienternas problematik och hitta en önskvärd lösning på problematiken. I 

arbetet ställs socialarbetare även för utmaningar rörande moraliska värderingar, vilka kan 

komma att ha påverkan i de bedömningar av barnens behov som socialarbetaren gör i arbetet 

med barnavårdsutredningar (Hasenfeld, 2010). 

 

För att kunna förstå socialarbetarens handlingsutrymme i sitt arbete med familjer och barn 

förutsätter att man har kännedom om kunskapsläget inom ämnen som handlingsutrymme 

men även inom den målgrupp som socialarbetaren handskas med. Eftersom socialt 

barnavårdsarbete är ett omfattande område och mitt väckta intresse från VFUn är för ärenden 

där barn har bevittnat våld mellan föräldrarna kommer studien avgränsas till att undersöka 

socialsekreterares handlingsutrymme inom sådana ärenden.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares uppfattning av faktorer som 

påverkar deras handlingsutrymmen i ärenden där barn bevittnar våld mellan föräldrarna och 

hur det tar sig utryck i bedömningarna vid barnavårdsutredningarna. 

 

1.3 Frågeställningar: 

- Vilka faktorer komplicerar socialsekreterarens handlingsutrymme i 

barnavårdsutredningar där barn har bevittnat våld mellan föräldrarna? 

- Hur hanterar socialsekreteraren sitt handlingsutrymme i bedömningen av barn som 

bevittnar våld i barnavårdsutredningar?  
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2. Bakgrund till barnavårdsutredarens arbete 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning kring socialtjänstens ansvar att stödja och skydda 

barn- och unga, hur ärenden uppkommer och barnavårdsutredarens grundläggande 

utredningspraktik utifrån juridiska och socialpolitiska perspektiv. Arbetsuppgifterna för 

socialsekreterare med utredningsansvar för barn och ungdomar har en stor spännvidd. Den 

sträcker sig från enklare utredningar föranledda av anmälningar till allvarliga misstankar om 

misshandel eller sexuella övergrepp. Inom detta inbegrips ärenden där barn har bevittnat våld 

(Tham, 2008). 

 

Arbetsuppgifternas avgränsning är till stor del knutet till hur arbetet organiseras på den 

aktuella arbetsplatsen men kan även utifrån den enskilde socialsekreterarens 

handlingsutrymme skilja sig åt relativt mycket (Lipsky, 1980). När det gäller arbetets 

organisering beskriver flera studier en långvarig och tydlig trend inom svenskt socialt arbete 

som under de senaste decennierna går mot en högre grad av specialisering. Johansson (2007) 

menar att det handlingsutrymme en socialsekreterare har varierar beroende på flera 

strukturella faktorer inom och utanför organisationen. Utifrån denna beskrivning sägs arbetet 

inom barnavården innefatta relativt begränsat handlingsutrymme. En ytterligare central 

faktor förknippat med handlingsutrymme i yrkesrollen för socialsekreterare som arbetar med 

utredningar av barn- och ungdomar finns i att kunna förhålla sig till det juridiska perspektivet. 

Den grundläggande utredningspraktiken när det gäller barn som bevittnar våld handlar om att 

utreda och bedöma barns behov till skydd och föräldrarnas förmåga till samarbete. För att 

socialtjänsten ska kunna agera krävs det dock att barnets utsatthet kommer till socialtjänstens 

kännedom vilket vanligtvis sker genom orosanmälan. Vissa myndigheter och verksamheter 

har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) när de får 

kännedom om eller misstänker att ett barn (under 18 år) far illa. Anmälningsplikten gäller 

exempelvis för alla anställda inom skola och förskola (myndigheter vars verksamhet berör 

barn och unga), samt för anställda på myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 

rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten 

och Säkerhetspolisen. 

 

När en orosanmälan om ett barn som misstänks ha utsatts för våld, eller övergrepp av någon 

närstående, eller bevittnat våld inkommer till socialtjänsten, ska en utredning alltid inledas (6 

kap. 1 § SOSFS 2014:4) I övrigt inleds utredning endast om socialtjänsten bedömer att ett stöd 

sannolikt kommer behövas till barnet och/ eller dess familj. För att ta ställning till om 

utredning krävs eller inte genomförs då först en förhandsbedömning, och i denna får 

socialtjänsten endast kontakta den berörda familjen och anmälaren för att bilda sig en 

uppfattning huruvida anmälan också bör medföra att en utredning inleds (Socialstyrelsen, 

2015). Tiden för en förhandsbedömning ska enligt 11 kap. 1a § i SoL (SFS 2001:453) inte 

överstiga två veckor (om inte synnerliga skäl finns), och när det är fråga om en anmälan ska 

socialtjänsten omgående göra en bedömning om barnet har något omedelbart skyddsbehov 

eller inte. Det är först när socialtjänsten har beslutat att inleda en utredning som 
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socialtjänsten får lov att ta de kringkontakter med utomstående som behövs för att få 

nödvändigt beslutsunderlag beträffande barnets stödbehov med stöd av 11 kap. 2 § i SoL (SFS 

2001:453).  

 

Det ställs enligt 11 kap. 2 § i SoL (SFS 2001:453) också krav på skyndsamhet. En utredning 

rörande barn och unga ska avslutas inom fyra månader. I ärende som rör barn och unga ska, 

precis som i andra ärenden hos socialtjänsten, alla åtgärder utom ren rådgivning 

dokumenteras enligt 11 kap. 5 § i SoL (SFS 2001:453). Utredningen kan förlängas efter särskilt 

beslut som bara får fattas om det finns särskilda skäl, exempelvis om en barnpsykiatrisk 

utredning eller en polisutredning inte har hunnit slutföras inom fyramånadersperioden. Om 

utredning inte kan genomföras för att föräldrar allvarligt försvårar utredningen, genom att till 

exempel inte delta i samtal, och situationen misstänks vara allvarlig kan hindrande av 

utredningsarbetet vara ett skäl för ett omedelbart omhändertagande av barnet med 

tvångsvård (Socialstyrelsen, 2015). Dock utgår barnavårdspraktiken och lagstiftningen ifrån 

frivillighet som norm, via socialtjänstlagen som målinriktad ramlag, och tvångsåtgärder som 

undantag. Dessutom har den svenska barnavårdsmodellen kallats för relationsorienterad, 

eftersom stor vikt läggs vid barnets ursprungliga relationer som ofta är de biologiska 

föräldrarna. Målet är att försöka behålla banden till dessa så långt det är möjligt. Den 

relationsorienterade modellen bygger på iden om att barnets tidigare relationer inte kan 

ersättas av andra, utan barnet behåller en viktig anknytning till sina ursprungliga vårdare, 

oavsett hur hemsituationen för barnet har sett ut och fungerat. För barnets utveckling förblir 

denna relation viktig, vilket innebär att barn bör ha fortsatt kontakt med sin ursprungliga familj 

även när de placeras utanför hemmet. Vid placering av barn utanför hemmet innebär detta 

också att det finns en stark ideologisk återföreningsprincip (Östberg, 2010). 
 

3. Tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller en översikt av svensk och internationell forskning om 

handlingsutrymme och barns upplevelser av våld relaterat till socialt arbete. Vidare har även 

psykologisk forskning rörande konsekvenser av barns upplevelser av våld inkluderats. Kapitlet 

inleds med en redogörelse för sökprocessen och därefter följer en tematiserad 

forskningsöversikt. Slutligen sker sammanfattning av forskningsfältet och denna studies 

position inom detta fält.  

 

3.1 Sökprocess 
Inledningsvis inför påbörjad sökning efter artiklar definierades relevanta sökord med 

utgångsläget att täcka upp nyckelområden utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag har 

sökt kollegiegranskade vetenskapliga artiklar som är skrivna på svenska och engelska och 

publicerade mellan åren 1999 till 2018. De nyckelord som har använts vid sökningen är 

handlingsutrymme, discretion, social worker, socialt arbete. Sökningen har genomförts för 

enskilt sökord eller i kombination med varandra för att försöka få en relevant uppfattning men 

även en någorlunda avgränsning inom relevant tidigare forskning. De söktjänster och 
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databaser vid Stockholms Universitet som har använts är EBSCO Discovery Service (EDS), DiVA, 

SwePub samt Google Scholar. Initialt resulterade sökningen i flera tusen artiklar och 

forskningsfältet för handlingsutrymme är brett och återfinns inom flera samhällsvetenskapliga 

discipliner och yrkesområden. Eftersom jag i min studie är intresserad av att undersöka socialt 

barnavårdsarbete kompletterade jag med sökorden barn, children, barnavård, childcare för 

att ytterligare avgränsa sökningen till tidigare forskning inom mitt forskningsfält.  

 

För att hitta tidigare forskning om barns upplevelser av våld används sökorden barn som 

bevittnar våld, children who witness violence, våld i hemmet, domestic violence. Dessa 

sökningar resulterade i artiklar inom många olika samhällsvetenskapliga områden. Eftersom 

jag i min studie är intresserad av området socialvetenskap avgränsade jag sökningen genom 

sökorden socialt arbete, social work, barnavård, childcare. Jag gjorde en ytterligare 

avgränsning i sökningen för barn som bevittnar våld utifrån det psykologiska perspektivet för 

att inkludera även denna dimension. För denna sökning adderades sökorden emotionell 

påverkan, emotional impact, psykologi, psychology. 

 

Jag började med att läsa rubriker och sökord som förekom i artiklarna efter sökningarna. Jag 

valde därefter ut de artiklar som beskrev utmanande perspektiv förknippat med 

socialsekreterares arbete och barn som utsätts för våld inom social barnavård samt det 

psykologiska perspektivet för barn som bevittnar våld. Därefter läste jag igenom de utvalda 

artiklarnas abstract och valde de artiklar som berörde utmaningar med socialsekreterarens 

handlingsutrymme samt barns perspektiv av upplevt våld. Slutligen lästes artiklarna igenom 

och jag valde tio artiklar.  

 

3.2 Forskningsfältet 
Jag har tematiserat utvalda artiklar efter vems perspektiv som har studerats. Två teman har 

skapats, Barnens perspektiv vid våld mellan föräldrar och Handlingsutrymme för 

socialsekreterare inom sociala barnavården. Forskningsfältet använder sig i samtliga fall, 

förutom i de psykologiska studierna, av ett handlingsteoretiskt utgångsläge. 

 

3.2.1 Barnens perspektiv vid våld mellan föräldrar 

Ett fokus för forskare inom området har varit att studera och belysa barnens situation då de 

bevittnar våld i hemmet där våldets riktning har varit pappans våld mot mamman. Enligt studie 

genomförd av Hydén och Överlien (2007) har man använt inspelade gruppterapisamtal och 

intervjuer med barn och tonåringar där barnen enligt använd metod har tillåtits att få 

upplevelsen att vara i centrum i samtalen. De har blivit lyssnade till av såväl gruppledarna samt 

andra barn i liknande situation. Detta har för barnen skapat förutsättningar att genom sina 

gemensamma upplevelser diskutera och reflektera kring vad som är en våldshändelse. Genom 

tematisk innehållsanalys och arbete enligt principerna för grundad teorianalys har man i 

studien gjort en ansats till att försöka problematisera begreppet att bevittna våld och visa 

olika sätt som barn utsätts för våldet. Studien visar att barn som bevittnat våld i hemmet där 
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pappa utövar våld mot mamma upplever detta utifrån flera perspektiv som samtliga är svåra 

att hantera. Exempelvis att se våldet, höra våldet, uppleva det genom mammas fysiska och 

psykiska smärta, se resultatet av våldet eller uppleva spänningarna som uppstår i ett hem när 

våld är en del av livsmönstret. Barn som bevittnar våld tenderar enligt studien att vara en 

bortglömd grupp då en stor del av dessa barn inte blir direkt fysiskt utsatta för våldet, men 

ändå lever i dess mitt.  

 

I en kvalitativ studie från Storbritannien genomförd av Callaghan et al. (2018) undersöks barns 

erfarenhet av kontrollerande våld i hemmet mellan vuxna. Kontrollerande våld beskrivs i 

studien som en våldsutövande handling i syfte att kontrollera den andra parten. 

Våldsutövningen kan vara både fysisk och psykisk. I studien deltog 21 barn och de intervjuades 

genom den halvstrukturerade intervjuformen. Vidare analyserades insamlade data utifrån 

analysmetoden Interpretive Interactionism som används för att undersöka individers 

upplevda problem och utveckla en förståelse för problemens koppling till en social- och 

politisk kontext.  I analysen utvecklades tre teman, barns upplevelser av kontrollerande våld, 

vilka begränsningar som de upplever i samband med det kontrollerade våldet och hur de 

hanterar situationer av kontrollerande våld i hemmet.  I resultatet av studien visas att för 

situationer där våld sker mellan vuxna påverkas barnen i stor utsträckning och kan beskrivas 

som offer för det kontrollerande våldet. Ett erkännande av barn som direkta offer för våld i 

hemmet skulle enligt studien påverka hur yrkesverksamma betraktar barnen i sitt arbete. 

Först och främst kommer de yrkesverksamma förstå hur våldet i hemmet påverkar barnen. 

Vidare lyfts barnens perspektiv fram och de förminskas inte till att enbart ses som vittnen till 

våldet mellan vuxna. Genom detta kan yrkesverksamma inkludera barnets perspektiv i större 

utsträckning vid beslut om lämpliga insatser. Sammantaget skapas för barnen enligt studiens 

resultat en bättre plattform att kunna få sin röst hörd. 

 

Utifrån tidigare psykologiska studier förstärks ansatsen om att barn som har bevittnat våld är 

en utsatt grupp som är alltför lite uppmärksammad. Almqvist & Janson (2000) lyfter i sin 

psykologiska studie fram att barn i olika åldrar utvecklar olika sorters symptom och beteende 

som effekt av våldet. Beteendet kan exempelvis enligt studiens resultat uttrycka sig genom 

att barnen för att minska sina skamkänslor försöker bevara våldet som en familjehemlighet 

och har en önskan om att någon utomstående inte ska få kännedom om detta. Thornton 

(2014) visar i sin psykologiska studie som är genomförd i Storbritannien att barn som bevittnar 

våld i hemmet uppvisar en rad negativa symptom. Enligt studiens resultat är symptomen 

externa såsom att barnen blir aggressiva och hyperaktiva. Barnen uppvisar även interna 

problem såsom ångest och depression. Studiens resultat visar även på ett starkt samband med 

att barn som upplever trauma sannolikt kommer ha svårigheter att uttrycka sina upplevelser 

i ord. 
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3.2.2 Handlingsutrymme för socialsekreterare inom sociala barnavården 

I avhandlingen av Östberg (2010) undersöks socialtjänstens barnavårdande insatser från 

anmälan till insats och omfattar bedömningar och beslut som tas. Avhandlingen bygger på två 

delstudier, den ena kvalitativ och den andra kvantitativ. I avhandlingen problematiseras och 

diskuteras hur socialsekreterare gör egna bedömningar och hur deras handlingsutrymme ser 

ut och påverkas av olika faktorer inom de ramar som arbetet utförs inom. Enligt studiens 

resultat konstateras att socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas på olika sätt enligt 

Johanssons (2007) fem dimensioner som beskriver hur klientrelationen påverkas utifrån 

strukturella organisatoriska gränser. Dimensionerna är regel-bundenhet, specialiseringsgrad, 

tid per ärende, intresseorientering och avstånd. Vidare introduceras Östberg i resultatet en 

ytterligare egen dimension. Denna dimension benämns resursdimensionen och betraktas som 

en begränsande faktor för socialsekreterarens handlingsutrymme. Resursdimensionen visar 

sig ha betydelse för de beslut som fattas av barnavårdsutredarna. Studien konstaterar även, 

på samma sätt som i studien av Hydén och Överlien (2007), att barnen får en undanskymd 

position där barnen i socialsekreterarens beskrivningar i stort sett är osynliga. Även om 

barnens symtom och beteende beskrivs blir de inte centrala i de problemformuleringar och 

bedömningar som görs. Istället är det fokus på de vuxnas förändringspotential och förmåga 

till en god relation till barnet som betonas. 

 

En annan utgångspunkt kring handlingsutrymme lyfts fram i studien genomförd av Ruch 

(2014) i Storbritannien. Sju personer deltog i den kvalitativa vinjettstudien vars syfte var att 

utforska relation och kommunikation mellan socialsekreterare och barn. Genom detta avsåg 

studien få en vidare förståelse för vilka hinder och möjligheter som socialsekreterarna möts 

av i det dagliga arbetet. I studien framkom det återkommande temat om att 

socialsekreterarna hade en positiv inställning till att arbeta i team. Att kunna vara fler än en 

vid ett klientmöte kunde vara av hjälpande karaktär då barnavårdsärenden kan vara komplexa 

och som socialsekreterare möter man olika typer av människor. Risken att hamna i en ovisshet 

som kan ske när man arbetar självständigt minskas vid teamarbete. Utöver att löpande kunna 

bolla idéer innebär teamarbete även en trygghet att kunna ta stöd av en kollega om en 

oväntad situation uppstår. Teamarbete kan enligt studien öka socialsekreterarens 

handlingsutrymme. Dock visar studien att möjligheten till teamarbete kan vara begränsad 

utifrån ett resursperspektiv. En hög belastning av ärenden och dålig tillgång till tid och 

tillräckligt med personal begränsar möjligheten till teamarbete. I den norska studien 

genomförd av Søftestad och Toverud (2013) som intervjuade 11 socialsekreterare förstärks 

att tid och hög arbetsbelastning är begränsande faktorer i arbete med barnavårdsutredningar.  

Søftestad och Toveruds (2013) studie undersöker socialsekreterares upplevelser i 

barnavårdsutredningar gällande sexuella övergrepp. Studien visar att socialsekreterarna 

efterlyser stöd och möjligheten till hjälp och avlastning, men att resurser för detta i stor 

utsträckning saknas. Den höga arbetsbelastningen och tidsbristen påverkar enligt 

socialsekreterarna i studien kvaliteten i arbetet. 
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I studien av Cheers et al. (2011) genomförs en kvalitativ undersökning genom intervju av 22 

socialarbetare i Australien. Syftet med studien är att undersöka socialarbetarens personliga 

perspektiv som faktor i hanteringen av ärenden och bedömningar. Enligt studien lyfts fram att 

socialarbetare kan hantera ärenden på olika sätt då de kan göra olika bedömningar beroende 

på faktorer som utbildning, yrkeserfarenhet kön och ålder. Även yttre faktorer såsom 

samhällets etik och moral kan påverka och prägla socialarbetarna i deras bedömningar. 

Resultatet visar att det personliga perspektivet har betydande inflytande i socialarbetares 

dagliga arbete. Inom ramen för det personliga perspektivet lyfts faktorer som individuella 

värderingar och erfarenhet, professionella kunskaper som utbildning och yrkeserfarenhet 

fram. Healy och Meaghers (2007) förstärker detta resonemang och belyser i deras studie 

viktiga faktorer för socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med 

barnavårdsutredningar såsom vikten av kunskap, utbildning samt arbetslivserfarenhet.  Den 

kvalitativa studien genomfördes i Australien och 208 socialsekreterare intervjuades med 

syftet att undersöka socialsekreterares upplevda kunskapsbehov för yrkesrollen. I studien 

visas att socialsekreterarna uppgav att erfarenhet och känslomässig mognad är något som de 

har nytta av i arbetet och som är en möjliggörande faktor för deras handlingsutrymme. 

Studiens resultat visar även att det krävs en bättre balans mellan allmän och specialistkunskap 

inom barnavårdsarbetet för att förbereda socialarbetare som ska arbeta inom områden som 

kräver högre utsträckning av specialistkunskap. I detta sammanhang belyser Healy och 

Meaghers (2007) att kunskap och specialisering är vad studiens deltagare uppgav vara 

möjligheter i arbetet. Socialsekreterarna menar att dessa stärker säkerheten i deras yrkesroll 

och i det arbete som utförs. 

 

En ytterligare utgångspunkt i socialsekreterares handlingsutrymme beskrivs i avhandlingen av 

Tham (2008) där det övergripande syftet att beskriva och analysera arbetsvillkoren för 

socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn- och ungdomar. Tham (2008) belyser 

att den internationella forskningen har diskuterat utvecklingen av socialarbetarens yrkesroll i 

större utsträckning än i Sverige. Utvecklingen beskriver framförallt ett negativt mönster som 

ges i utryck som fragmentering, arbete som blir mer rutinbetonat och minskat 

handlingsutrymme för socialarbetare. Studien är genomförd genom kvantitativ forskning där 

material samlades in genom enkät och analyserades därefter. Resultatet av studien visar att 

nya yrkesverksamma i förhållande till mer yrkeserfarna ofta arbetar i arbetsgrupper med 

högre andel nyanställda och skyddas på sina arbetsplatser exempelvis genom att de i högre 

grad kan påverka mängden arbete de tilldelas. De behöver inte i samma utsträckning hantera 

akuta ärenden, upplever lägre arbetskrav och högre stöd. En dryg fjärdedel av de nya i yrket 

uppgav att de ofta utförde arbetsuppgifter som egentligen krävde mer erfarenhet. Vidare 

visar resultatet att socialsekreterarna som arbetar med barnavårdsutredningar i större 

utsträckning bedömde sin egen skicklighet i arbetet som lägre och arbetet som mer krävande 

i relation till andra grupper av högutbildade inom människobehandlade yrken. Jämförelse 

gjordes med grupperna grundskola, förskola, sjukhus och socialkontor generellt, dvs inte 

enbart barnavård. Av resultatet framgår även att högra krav i arbetet hade betydande 
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samband med barnavårdsutredarnas psykiska hälsa och välbefinnande, men även för fysiska 

symptom och hur man uppskattade sitt allmänna hälsotillstånd. Socialsekreterare med 

kortare anställningstid upplevde sämre psykisk hälsa och välbefinnande i situationer med hög 

personalrörlighet i arbetsgruppen. Studien visar även att det finns ett starkt samband mellan 

socialsekreterarnas avsikt att söka nytt arbete och personalriktningen i organisationen. 

Personalriktningen omfattar i vilken mån man belönades för bra utfört arbete, upplevelsen av 

att vara väl omhändertagen samt hur mycket intresse som ledningen visade för de anställdas 

hälsa och välbefinnande. Löpande feedback och visat intresse från chefer är sådana aspekter 

inom personalriktningen som är viktiga för socialsekreteraren. Utöver dessa faktorer hade 

även det sociala klimatet på arbetsplatsen enligt studien viss betydelse för avsikten att söka 

nytt arbete. 

 

3.3 Sammanfattning  
Tidigare forskning visar på återkommande beskrivningar om att barn som bevittnar våld 

mellan vuxna är utsatta för detta även om våldet fysiskt inte är riktat direkt mot barnet. Våldet 

som sker mellan de vuxna kan av barnen upplevas utifrån flera perspektiv vilka påverkar 

barnen i sådan utsträckning att de bör betraktas som offer. Barnen utvecklar negativa 

symptom såsom aggressivitet, ångest och depression. Dessa barn identifieras i vissa fall som 

osynliga då de får en undanskymd position i barnavårdsutredningarna. Att erkänna dessa barn 

som offer för våld blir centralt inom det professionella arbetet av de yrkesverksamma, men är 

en svårighet. Komplexiteten i att barn som bevittnar våld påverkas av detta på olika sätt gör 

dem till en svår grupp för socialsekreterare att kunna möta och identifiera.  

 

För handlingsutrymme för socialsekreterare inom den sociala barnavården finns viss 

samstämmighet på forskningsfältet om att merparten av faktorer som tas upp har en 

begränsande effekt på socialsekreterarnas handlingsutrymme. De begränsande faktorerna 

såsom de organisatoriska i frågan om resurser, mängden personal och möjlighet till avlastning 

och arbete i team är sådant som socialsekreteraren inte själv bestämmer över. De 

möjliggörande faktorerna för socialsekreterarna präglas av att vara sådana förknippade direkt 

med individen såsom individuella värderingar, utbildning och tidigare erfarenheter. Av den 

tidigare forskningen framgår att socialsekreterares yrkesutövning inom den sociala 

barnavården är av utmanande karaktär som ställs inför prövningar inom flera perspektiv. En 

djupare förståelse för socialsekreterarens yrkesroll och upplevda arbetsvillkor är ett viktigt 

komplement till att kunna förstå och tolka socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning ser jag ett behov att studera hur socialsekreterares 

handlingsutrymme påverkas i barnavårdsutredningar där barn har bevittnat våld. Även om 

tidigare forskning lyfter aspekter som påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme i 

barnavårdsutredningar finns det föga beskrivet hur detta ser ut i ärenden där barn bevittnar 

våld. Användande av barnets perspektiv från tidigare forskning bidrar till att jag i min studie 

ska kunna inkludera detta perspektiv kopplat till socialsekreterarens handlingsutrymme. Även 
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kunskapen om yrkesrollen från tidigare forskning kommer att hjälpa mig att förstå och tolka 

handlingsutrymmet för socialsekreterarna.  

 

4. Teorier 
I den tidigare forskningen används handlingsteoretiska utgångslägen, förutom i de 

psykologiska studierna, och i de flesta fall kvalitativa metoder. Detta överensstämmer med 

min studies inriktning. I detta kapitel presenteras två teorier som har kommit i åtanke under 

studiens arbete som utgör fundamentet för det handlingsteoretiska perspektivet. Webers 

idealtyp, legal auktoritet, används för att tolka och förstå socialsekreterarnas upplevelse av 

handlingsutrymmet och maktförhållandet i fasen då klientrelationen konstrueras. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater används för att förstå och tolka resultatet utifrån ett mer strukturellt och 

organisatoriskt perspektiv med avgränsning till teorins skildring av gräsbyråkraters sex 

dimensioner. 

 

4.1 Webers idealtyp - legal auktoritet  
Weber (1983, original från 1905) åskådliggör en klassisk bild av organisationer där han menar 

att byråkratin var den ideala organisationen. I den ideala byråkratin enligt Weber (1983) råder 

en legalistisk och rationell ordning. Denna strävar efter maximal effektivitet vilket uppnås 

genom att följa de givna reglerna och arbeta i den givna strukturen. Resultatet enligt detta 

leder till att man gör det bästa möjliga. Organisationer består av hierarkier av personal där 

varje nivå och avdelning inom nivån sköter sina respektive uppgifter. Weber (1983) delade in 

makt i tre idealtyper. Idealtyperna är karismatisk, traditionell samt legal auktoritet och dessa 

former resulterar i sin tur i skilda auktoritetsstrukturer och organisationsformer. Den 

karismatiska auktoriteten utgår ifrån egenskaper såsom utstrålning och lyskraft. För den 

traditionella auktoriteten är utgångsläget aspekter såsom kapital, härkomst och 

samhällsställning. Den legala auktoriteten finns i system där personen har makt att bestämma 

utifrån sitt kompetensområde. Den byråkratiska administrativa tjänstemannagruppen, dvs 

byråkratin i sin mest rationella form, förutsätter enligt Weber (1983) i princip den legala 

auktoritetsformen. Analys och tolkning av studiens resultat kommer därför att avgränsas till 

att enbart utgå ifrån den legala auktoritetsformen. 

 

Den idealtypiska byråkratin enligt Weber (1983) för legal auktoritet består av en fast 

organisation av officiella funktioner som styrs av regler. Varje funktion har ett specificerat 

kompetensområde. Inom detta kompetensområde ingår även plikter att utföra uppgifter där 

befogenheter finns för fullgörandet av dessa. Inom befogenheter finns även tvångsmedel som 

kan användas för att uppnå fullgörandet av uppgiften. De olika funktionerna kan även 

benämnas tjänster och är ordnade i ett hierarkiskt system. Personalen som innehar tjänsterna 

får tillgång till de resurser som krävs för utförandet och tjänsten förblir alltid en del av 

organisationen. Samtliga administrativa handlingar, beslut och regler formuleras och bevaras 

i skriven form. Auktoriteten som har legitimerats på legala grunder baseras enligt Weber på 
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föreställningen om den föreskrivna ordningens legalitet och om de personers rätt att utfärda 

anvisningar. De som utövar auktoriteten är själva bundna av regler och deras befogenhet att 

befalla är inte knuten till dem som individ utan till den position de har i organisationshierarkin. 

De byråkratiska tjänstemännen karaktäriseras av Weber (1983) som personligen fria, 

kontraktsanställda och avlönade samt rekryterade på grundval av rent tekniska kvalifikationer 

till en specialiserad tjänst vilken är inordnad i en tjänstehierarki med karriärmöjligheter. 

Vidare kan de varken tillägna sig sin befattning eller de resurser den omfattar, och de är 

underkastade ett enhetlig kontroll- och disciplinsystem.  Weber (1983) var intresserad av att 

försöka förstå organisationsprocesser med betoning på medel och deras relevans i förhållande 

till givna mål. 

 

Kritik som riktas mot modellen enligt Weber (1983) anger att den inte tar hänsyn till att 

organisationer arbetar med skilda saker och att dessa enbart i viss utsträckning innebär 

rutinuppgifter. Det ifrågasätts även om regler och hierarki är det bästa sättet att ta kontroll 

över arbetet i organisationen (Hasenfeld, 2010). Enligt Svensson et al. (2008) anges att 

människobehandlande organisationer är annorlunda på grund av den interaktion som 

förkommer mellan organisationens representanter och deras klienter. Organisationerna som 

behandlar människor ses därav som mer komplexa. Av den anledningen anges att det 

byråkratiska idealet enligt Webers (1983) modell inte fullt kan förklara hur dessa 

organisationer fungerar. 

 

4.2 Teori om gräsrotsbyråkrater 
Lipsky (1980) har utvecklat Webers (1983) teori om byråkrati genom att inrikta sig på de som 

befinner sig närmast klienten och kallar dessa för gräsrotsbyråkrater. Definitionen av 

gräsrotsbyråkrater är offentliganställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med 

medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. En definition som stämmer väl med de socialsekreterare som jag studerar. 

Lipskys (1980) resonemang om direktkontakt med medborgarna utgår enbart ifrån en kontakt 

där tjänsteman och klient möts ansikte mot ansikte. Vidare beskriver Lipsky (1980) att den 

individuella bedömning som görs av tjänstemannen alltid är begränsad av organisationens 

ramar och att arbetet är reglerat och delvis standardiserat. Administrativa regler och rutiner 

ska följas, klienten måste medverka i utredningen och besvara frågor som är mer eller mindre 

standardiserade. Lipsky (1980) belyser även komplexiteten att klienters skilda problematik 

inte fullt ut kan generaliseras och rymmas inom organisationers standardiserade regler, 

kategorier och arbetsmetoder. Detta medför att gräsrotsbyråkraterna behöver ha ett 

handlingsutrymme när de gör bedömningar och fattar beslut. Handlingsutrymmet ska 

möjliggöra för gräsrotsbyråkraterna att utgå ifrån varje enskild klients specifika problem. 

Lipsky (1980) beskriver intressekonflikten som uppstår för gräsrotsbyråkraten mellan 

organisationens, sina egna samt klientens intressen. Exempelvis i hur hög grad och på vilket 

sätt organisationens administrativa regler styr relationen till klienten. Howe (1992) 

ifrågasätter tillämpbarheten av Lipskys teori på det sociala arbetet. Enligt Howe (1992) 
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befinner sig det sociala arbetet i en annan kontext då ett maktskifte har skett. De 

professionellas möjlighet att fatta egna beslut har utvecklats till en mer administrativt 

regelstyrd praktik. Denna utveckling menar han har en begränsande inverkan på 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme.  

 
I den största delen av studiens analys använder jag mig av Johansson (2007) som har 

vidareutvecklat Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i en 

gräsrotsbyråkrati. Lipsky (1980) utgår enbart ifrån att direktkontakt mellan tjänsteman och 

medborgare sker vid ett fysiskt möte där parterna träffas. Enligt Johansson (2007) utvecklas 

att kontakten mellan gräsrotsbyråkrat och klient kan äga rum med såväl stort som litet fysiskt 

avstånd mellan parterna. Exempelvis både per telefon och genom korrespondens där det 

fysiska mötet inte nödvändigtvis behöver ske. Johansson (2007) belyser i större utsträckning 

vad som utgör begränsningar i gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Framförallt hur detta 

kan påverkas av faktorer som har att göra med arbetsuppgifternas karaktär och 

organisationens utformning.  

 

4.2.1 Sex dimensioner i gräsbyråkratens handlingsutrymme 

Johansson (2007) talar om att gräsrotsbyråkratens mest utmärkande kännetecken är 

relationen till klienterna och gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är långtifrån ovillkorligt. 

Han finner att gräsrotsbyråkrater är beroende av klienter på två olika sätt. Klienter måste dels 

utnyttja de tjänster som erbjuds för att socialsekreterarens arbete ska ha något berättigande. 

Gräsbyråkraternas dagliga arbete påverkas dessutom av klienternas egenskaper och 

avvikande karaktär. Enligt Johansson (2007) äger klientrelationen rum inom vissa givna 

organisatoriska gränser. Inom dessa gränser påverkar strukturella faktorer klientrelationen, 

som kan variera utifrån fem dimensioner. Regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per 

ärende, intresseorientering och avstånd. Dessa dimensioner kan variera över tid och mellan 

olika slags organisationer. Dimensionerna kan betraktas som givna restriktioner för 

handlingsutrymmet. Olikheter på var och en av dessa dimensioner påverkar graden av 

variation i klientrelationen. Utöver de fem dimensionerna har Östberg (2010) i sin avhandling 

utvecklat en sjätte dimension som kallas resursdimensionen. Samtliga sex dimensioner kan 

föras över för att tolka socialsekreterares utredning- och bedömningsarbete i ärenden där 

barn bevittnat våld på grund av konflikten mellan föräldrar. 

 

Johansson (2007) konstaterar att regel-bundenheten är den mest grundläggande 

dimensionen för att byråkratiska organisationer ska fungera. Med hjälp av regler kan 

byråkratins inre gränser dras vilket innebär att man definierar administrativa kategorier. 

Bundenheten till regler behöver inte enbart betraktas som en begränsande faktor i 

socialarbetarens arbete. Det kan även fungera som ett skydd och trygghet vilket gör att 

socialarbetaren inom sitt handlingsutrymme blir oåtkomlig för moraliska ifrågasättanden. Den 

främsta begränsande effekten med regel-bundenheten är enligt Johansson (2007) svårigheten 

att situationsanpassa tillämpningen. Det blir därför svårt att göra undantag i enskilda fall. 
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För dimensionen specialiseringsgrad beskriver Johansson (2007) att varje myndighet behöver 

specialisera sig av såväl tids- som kompetensskäl. Genom att standardisera handläggningen 

snävar man samtidigt in specialiseringen så mycket man kan eftersom standardiseringen i 

själva verket innebär ett systematiskt bortseende från irrelevanta faktorer. Detta medför 

utmaningar eftersom klientens problem inom den sociala barnavården är komplexa och svåra 

att passa in i en snäv kategori. I många fall behöver klienter dessutom hanteras av flera 

myndighetsinstanser parallellt. Johansson menar att en snävare specialiserad organisation 

leder till färre klientkontakter. Hög grad av specialisering medför även utmaningen att förstå 

helhetsbilden kring familjens och det utsatta barnets situation. 

 

Inom dimensionen tid per ärende lyfter Johansson (2007) fram produktivitetsaspekten. Ett 

ärende får inte ta hur lång tid som helst vilket är en av de viktigaste drivkrafterna bakom den 

byråkratiska specialiseringen. Detta har att göra med att ju snävare specialiseringen är desto 

mindre blir behovet av information. Handläggningen beskrivs som lättare att systematisera då 

den blir enklare och mer rutinbetonad. Resultatet av detta blir att det skapas förutsättningar 

för att det ska gå snabbare.  

 

Johansson (2007) beskriver att intresseorientering för socialarbetaren handlar om en 

övervägning mellan olika intressen. Det behöver göras en avvägning då det sociala arbetet 

behöver ta hänsyn till andra intressen än klienternas. Exempelvis har socialsekreteraren den 

egna organisationen samt externa samverkande organisationers intresse att förhålla sig till.  

Detta kan medföra en intressekonflikt och kan påverka socialarbetarnas handlingsutrymme.  

 

Inom dimensionen avstånd beskriver Johansson (2007) att den kan skapa såväl begränsning i 

socialsekreterarens handlingsutrymme som skydd. Vidare beskrivs att närhet och varaktighet 

är faktorer som ökar förutsättningarna för en situationsanpassad klientservice. Desto fler 

gånger klienten och socialsekreteraren kan träffas genom ett personligt möte desto större blir 

förutsättningarna för att utveckla en relation som leder till ett gott samarbete. Dock förklarar 

Johansson att dimensionen är förknippad med att det behöver avsättas mycket tid. 

 

Resursdimensionen är enligt Östberg (2010) svår för den enskilde socialsekreteraren att 

påverka. Hon menar att de organisatoriska villkoren begränsar det relativt stora 

handlingsutrymme som lagstiftningens vida kriterier anger. Den insatsrepertoar som används 

och den uppfattning socialarbetare ger uttryck för om otillräckliga resurser tyder enligt 

Östberg på ytterligare begränsningar i handlingsutrymmet. Östberg menar att resursramarnas 

inverkan på utrednings- och bedömningsarbetet kolliderar med de samhälleliga, i lagtext 

uttryckta, förväntningarna. Enligt Östberg skulle handlingsutrymmet för socialsekreteraren 

vara större om organisationen i högre grad drevs med utgångspunkt i rättsreglerna i stället för 

med riktlinjer som präglas av budgetkrav. 
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4.3 Teorins roll i tolkningen av studiens resultat 

Samhällsvetenskapliga teorier kan befinna sig på olika abstraktsnivåer där vissa teorier 

försöker förklara hela samhällssystem, som till exempel Webers (1983) teori medan andra 

teorier är mer specificerade till en viss grupp av praktiker, arbete eller organisering (Ahrne & 

Svensson, 2011).  Genom att använda Webers (1983) idealtyp legal auktoritet på en 

samhällelig nivå på studiens resultat skapas det en möjlighet att tolka och förstå på vilket sätt 

barn som bevittnar våld i hemmet kan fångas upp. Vidare hjälper teorin mig att utifrån 

studiens resultat tolka vilka auktoritetsstrukturer på statlig nivå som utgör kontrollfunktion 

och agerar för barnets trygga uppväxt i samhället samt vad som utgör grunden för 

auktoriteternas legitimitet. Även relationen mellan kontrollfunktionen och 

socialsekreterarens handlingsutrymme tolkas med hjälp av teorin. 

 

Begreppet gräsrotsbyråkrat av Lipsky (1983) utgör en lämplig utgångspunkt i valet av teori då 

socialsekreterarna som deltar i denna studie har direktkontakt med sina klienter och besitter 

ett handlingsutrymme som jag vill studera.  I merparten av studiens analys använder jag mig 

av en grundstruktur som baseras på Johansons (2007) fem dimensioner. Dessa bidrar till att 

tolka resultatet genom att synliggöra organisationens inre administrativa gränser och deras 

inverkan på socialsekreterares handlingsutrymme. Vidare använder jag mig av Östbergs 

(2010) sjätte dimension för att utöka tolkningen av resultatet utifrån organisationens 

resursramar. 

 

De teoretiska perspektiven möjliggör att resultatet kan tolkas utifrån olika synvinklar i denna 

studie som undersöker faktorer som komplicerar socialsekreterares handlingsutrymme i 

ärenden där barn bevittnat våld. 

 

5. Forskningsmetod 
I studien används den kvalitativa metoden i form av enskilda intervjuer. Kvalitativa studier 

bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftast ligger på ord vid insamling och analys och 

tolkning av denna data medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa resultat och 

mönster utifrån en större population (Bryman, 2011). Eftersom jag i min studie har ambitioner 

att undersöka socialsekreterares uppfattning av faktorer som påverkar deras 

handlingsutrymme i ärenden där barn bevittnat våld och vill komma åt socialsekreterarens 

erfarenheter, känslor och tankar lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod bäst för min studie. 

Studien är deduktiv vilket av Bryman (2011) förklaras som en metod där man utgår ifrån 

befintlig teori, tar fram hypoteser som prövas mot det insamlade empiriska materialet.  

 

Enligt Alvehus (2013) är intervjuer en av de främsta och vanligaste metoderna inom kvalitativ 

forskningsmetod. Genom att använda denna intervjumetod i min studie försökte jag komma 

närmare genom att interagera med intervjupersonerna och generera mer trovärdiga svar. I 

studien har halvstrukturerad intervju använts. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) följer inte 
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en halvstrukturerad intervju ett strikt frågeformulär eller är en helt öppen intervju utan frågor. 

Intervjuformen använder sig istället av en så kallad intervjuguide. Studiens intervjuguide (Se 

bilaga 1) var tematiserad utifrån frågeställningarna och studiens syfte med utgångsläge från 

teori som används i studien. Frågorna i intervjuguiden fungerar enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) som förslag till frågor och ordningsföljd och behöver inte ställas i den ordning som de 

är angivna i intervjuguiden. Den halvstrukturerade intervjuformen lämnar utrymme för att 

intervjun kan röra sig i olika riktningar genom att följdfrågor kan ställas och intervjupersonen 

har möjlighet att välja hur hen svarar på frågorna och påverka intervjuns innehåll (Widerberg, 

2002). Dessutom kan intervjuguiden enligt Bryman (2011) fungera som ett stöd för att inte 

tappa den röda tråden i samtalet och avvika allt för långt från ämnet och studiens syfte.  

 

Den konstruerade intervjuguiden till studien består av 20 frågor och tre bakgrundsfrågor. När 

intervjuguiden konstruerades togs hänsyn till språket och den röda tråden i samtalet. 

Konstruktionen av frågorna gjordes på ett sätt så att de inte skulle vara ledande. Valet av 

frågor i intervjuguiden testades genom att låta handledaren läsa igenom dessa och inkomma 

med synpunkter. Dessutom betraktades den första intervjun som ett pilottest. Den 

intervjuade ombads lämna återkoppling på frågor som ställdes efter intervjun. Utifrån 

återkopplingen behövde ingen förändring göras på frågorna. 

 

5.1 Urval  
Målpopulationen i studien är barnavårdsutredare på barn- och ungdomsenheten på 

socialtjänsten. Bryman (2011) beskriver att för urvalstekniker inom kvalitativ forskning som 

grundar sig på intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval. Samtliga intervjupersoner har 

sökts utifrån kriteriet att de utreder ärenden där barn bevittnat våld mellan föräldrar med en 

slumpmässig variation av arbetslivserfarenhet inom barnavårdsutredning.  

 

Två kommuner inom Stockholms län kontaktades med en förfrågan och ett missivbrev via  

e-post skickades till gruppledarna för socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Kommuner 

inom Stockholms län valdes på grund av den geografiska aspekten att kunna genomföra 

intervjun genom att intervjuare och intervjuperson möts. Missivbrevet som skickades (se 

bilaga 2) innehåller information om studien samt att deltagande i studien är konfidentiellt och 

frivilligt. I avsaknad av svar följdes e-postutskicken upp med telefonsamtal. Gruppledarna 

skickade vidare missivet till samtliga medarbetare på enheten för barn- och ungdom inom 

respektive kommun. Detta resulterade i att tre socialsekreterare från de två kommunerna 

tackade ja till att delta i studien.  

 

Det andra sättet att etablera kontakter till flera intervjupersoner var via kontakter och tips. 

Detta skedde enligt metoden snöbollsurval där man använder sig av dem som man redan varit 

i kontakt med, till exempel intervjupersoner, för att hitta ytterligare personer att intervjua 

(Ahrne & Svensson, 2011). På det sättet kom jag i kontakt med flera intervjupersoner från 

samma och andra kommuner. En stor fördel med detta var det förhållandevis effektiva sättet 
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att nå studiens målgrupp. I studien intervjuades åtta socialsekreterare inom åldersspannet 

23–55 år som arbetar med barnavårdsutredningar.  Intervjupersonerna arbetar på enheten 

för barn- och ungdom på socialtjänsten och är fördelade på tre olika kommuner i Stockholms 

län. Fördelningen av intervjupersoner per kommun blev, fyra, två och två.  

 

5.2 Genomförandet 
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser i samtalsrum. Valet av 

intervjuplatser gjordes av deltagarna i studien och samtliga intervjuer ägde rum i en miljö som 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är naturlig för intervjupersonerna. Intervjuerna 

inleddes med att presentera syfte och därefter be om personens samtycke för att spela in 

samtalet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga lämnade samtycke till inspelning som 

genomfördes med inspelningsprogram på mobiltelefon. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

spela in intervjuerna vid en kvalitativ studie för att kunna komma ihåg vad som sägs och hur 

av intervjupersonerna. Inspelningen underlättar även eftersom att den kan transkriberas. 

Inspelning av intervjuerna underlättade för såväl intervjupersonerna som intervjuaren 

eftersom som vi kunde undvika distraktioner eller avbrott som kan ske i samband med att 

intervjuaren behöver anteckna allt som sägs. Intervjuerna avrundades med att jag enligt Kvale 

och Brinkmanns (2014) beskrivning tog upp några av de viktigaste lärdomarna från intervjun 

genom att be om en kort feedback från intervjupersonen. Detta för att kunna öka eller 

bibehålla kvaliteten inför nästkommande intervju. Intervjuerna planerades ta cirka 60 

minuter. Samtliga intervjuer tog mellan 45 till 60 minuter att genomföra. 

 

Alvehus (2013) skriver i kurslitteraturen om att när man studerar en begränsad social grupp 

talas det ibland om att det nås en mättnad i informationen. Författaren menar att samma 

information återkommer och att varje nytt nedslag på fältet (tex. intervju) inte ger så mycket 

ny information. För mig blev detta tydligt när jag exempelvis intervjuade två socialsekreterare 

från en och samma enhet eftersom samma information återkom i stor utsträckning. 

Variationen i svaren blev större när jag intervjuade socialsekreterare från andra kommuner. 

Även om min studie inte är en jämförande form av undersökning så har kommunernas 

variation haft en betydelse för studien. Eftersom de flesta av intervjupersonerna har tidigare 

erfarenheter även från andra kommuner, dvs deras tidigare arbetsplatser, medförde detta att 

variationen i intervjupersonernas svar förstärktes.  Detta medför att urvalet får en större 

spridning och risken med att det empiriska materialet blir ensidigt minimeras (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

 

5.3 Databearbetning & analysmetod 
Som startpunkt när jag blev klar med samtliga intervjuer började jag enligt Bryman (2011) 

ordagrant och noggrant att transkribera materialet. Ingen information togs bort i 

transkriberingen och talspråk användes för att omvandlingen till skriftform skulle efterlikna 

intervjun i så stor utsträckning som möjligt. Transkriberingen genererade mellan 9 till 13 sidor 

av skriven text per intervju. Det utskrivna materialet har använts för att hitta teman och 
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kategorier samt att analysera informationen. Enligt Bryman (2011) underlättar 

transkriberingen analysen av data genom att det ges möjlighet att gå tillbaka och titta på 

materialet flera gånger när det finns i skriven form. Den sortens granskning kallas 

sekundäranalys. Han menar vidare att det utskrivna materialet även kan underlätta när 

forskare ska använda sig av citat. Transkriberingen har använts för att ta fram citat från 

intervjupersonerna. Citaten har i studien ändrats från talspråk till skriftspråk för att underlätta 

läsningen av dem. Intervjupersonerna har avidentifierats där de citeras och ersatts med 

bokstäverna A, B, C, D, E, F, G och H för att läsarens ska kunna följa att citaten kommer från 

olika personer. 

 

Vidare handlade databearbetningen om att koda (hitta mönster), skapa kategorier (flera 

koder) och skapa teman (teoretisera kring varför olika teman hänger ihop) (Braun & Clark, 

2006). Transkriberingar i denna studie har lästs igenom flera gånger. Genom att koda 

materialet från transkriberingarna skapade jag strukturer. Målet var att enligt Braun och Clark 

(2006) att reducera data, för att söka efter centrala mönster och sedan sortera de kodade 

utsagorna under identifierade kategorier och teman. Enligt Jacobsen (2012) kan kategorierna 

härröra från två källor. För det första kan kategorierna bildas direkt från de data som kommer 

fram, dvs empirin. För det andra kan kategorierna ha bestämts av undersökaren på förhand, 

då utifrån tidigare undersökningar på temat. Jag skapade huvudkategorier och 

underkategorier enligt den första källan, dvs direkt från det data som erhölls från 

intervjupersonerna. I studien strävade jag efter att i så stor utsträckning som möjligt låta 

mönster och mening träda fram ur empirin, dvs. data som kommer från intervjupersoner. Av 

samma anledning var det viktigt att jag kontinuerligt kontrollerade kodning och kategorisering 

mot den ursprungliga texten (Saldaña, 2013). En mycket vanlig kritik mot kodningsförfarandet 

vid en kvalitativ analys är problemet med risken för att kontexten går förlorad. En annan kritisk 

synpunkt är att kodningen resulterar i en fragmentisering av informationen så att det 

narrativa flytet i vad informanten säger går förlorad (Atkinson & Coffey, 1996). 

 

Analysen i denna studien är en tematisk analys. Bryman (2011) menar att denna analysmetod 

är ett av de vanligaste angreppssätten vid analys av kvalitativa data. Vidare förklarar Bryman 

(2011) att den tematiska analysen är ett sätt att analysera upplevelser och berättelser om 

erfarenheter i livet, nuvarande situationer för människor samt deras framtidsperspektiv. 

Analysmodellen fokuserar på vad som sägs snarare än hur det sägs. Teman som arbetades 

fram utifrån intervjupersonernas uttalanden har analyserats och bearbetats. Därefter 

användes teoretiska perspektiv för att tolka informationen. 

 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) talar om ståndpunkter inom kvalitetsbegrepp och menar att validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet från kvantitativ forskning inte har samma relevans inom 

kvalitativ forskning. Istället granskas kvalitet inom kvalitativ forskning genom att använda 

begreppet tillförlitlighet som i sin tur består av fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, 
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pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har 

samtliga fyra delkriterier en motsvarighet i kvantitativ forskning. Trovärdighet motsvarar 

intern validitet, överförbarhet motsvarar extern validitet, pålitlighet kan jämföras med 

reliabilitet och möjligheten att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet (Bryman 2011). 

 

5.4.1 Trovärdighet 

Studien innehåller en metod-del där tillvägagångssättet redogörs på ett öppet sätt, 

trianguleras genom att ha en forskningsöversikt och teoridel samt så har jag i studien 

återkopplat till intervjupersonerna för att stämma av och säkerställa att jag har förstått dem 

rätt i deras utsagor. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) avgörs trovärdighet inom 

intervjuforskning genom hantverksskickligheten i att kontrollera, ifrågasätta, teoretisera och 

kan i det bästa fallet leda till transparenta forskningsprocedurer och övertygande evidens. 

Vidare talas det inom kvalitativ forskning ibland om att trovärdigheten kan ökas genom 

transparens, triangulering och återkoppling till fältet.  

 

5.4.2 Överförbarhet 

Medan trovärdighet (intern validitet) handlar om huruvida man har beskrivit ett fenomen på 

ett riktigt sätt, handlar överförbarhet (extern validitet) om i vilken grad upptäckterna från en 

undersökning kan generaliseras från några få enheter som undersökts till andra som inte 

undersökts (Jacobsen, 2012). Studiens urval av enheter består av tre olika enheter i tre olika 

kommuner och dessutom har flera av intervjupersonerna uppgett att de även tidigare har 

arbetat med samma arbetsuppgifter i andra kommuner. Detta kan anses stärka urvalets 

representativitet. Enligt Jacobsen (2012) är dock målet med kvalitativa studier snarare att 

förstå och fördjupa begrepp och fenomen och den här typen generalisering är svår att göra 

utifrån en intensiv kvalitativ undersökning som exempelvis denna studie. Detta resonemanget 

förstärks av Bryman (2011) som menar att överförbarheten (externa validiteten) till skillnad 

från trovärdigheten (interna validiteten) utgör ett problem för kvalitativa forskare på grund av 

deras tendens att använda sig av begränsade urval. Sett ur ett sådant resonemang blir det 

svårt att uttala sig om denna studiens överförbarhet jämfört med en kvantitativ undersökning. 

Kvalitativa forskare uppmuntras i stället att producera fylliga och täta beskrivningar vilket jag 

försökte åstadkomma genom att använda den halvstrukturerade intervjumetoden med 

möjligheten till följdfrågor. Bryman (2011) menar att en fyllig redogörelse eller en tät 

beskrivning förser den som läser möjligheten att själv bedöma hur pass överfarbara resultaten 

till en annan miljö är. 

 

5.4.3 Pålitlighet 

När det gäller pålitlighet menar Bryman (2011) att forskaren säkerhetsställer att det skapas 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen och för att uppnå 

detta i studien beskriver jag i metod-delen hur jag har gått tillväga och resonerat, redogör för 

min metod och teorier. När det gäller intervjuer belyser Ahrne och Svensson (2011) att man 

enbart får en begränsad bild av det som studeras och att man inte ska ta för givet att 
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människors utsagor stämmer överens med vad de gör. För att öka trovärdigheten i studien 

skulle ytterligare metod, så som exempelvis observationer, förutsättas för att undersöka 

socialarbetarnas verkliga agerande i barnavårdsutredningar och inte enbart deras upplevelser. 

Dock är studiens syfte att förstå socialarbetarens uppfattning av faktorer som påverkar deras 

handlingsutrymme, och detta i kombination med studiens begränsade tidsaspekt medför att 

ytterligare metod inte kan införas. Istället för att stärka trovärdigheten har återkoppling till 

respondenter gjorts för att säkerställa att jag har tolkat deras utsagor rätt. 

 

5.4.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 

Att kunna styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att forskaren, utifrån insikten 

att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker 

säkerhetsställa att forskaren agerat i god tro. Med andra ord har jag i denna studie har varit 

medveten om mina förutfattade meningar och personliga värderingar och inte medvetet låtit 

dessa påverka utförandet eller slutsatserna i studien. 

 

Ett annat genomgående tema när det gäller forskningskvalitet är idén om transparens, att den 

undersökningen som genomförts kan granskas utifrån, och att all data och alla resonemang 

redovisas. Denna studie kommer inte att granskas i den utsträckning som menas enligt 

kurslitteraturen men under studien kommer en handledare finnas tillgänglig som 

kommenterar de val som görs under undersökningens process. 

 

5.5 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har förekommit under hela intervjustudien, och potentiella etiska frågor 

beaktades i mån av möjlighet redan från början av undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Under planeringsfasen informerade jag intervjupersonerna utifrån de fyra etiska 

principer som säkerställer respondenternas rättigheter och skyddar dem från att bli otillbörligt 

utnyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Utifrån informationskravsprincipen informerade jag studiens deltagare i förväg om syftet med 

min studie, struktur och hur materialet kommer att hanteras. Exempelvis att samtalet kommer 

att spelas in och raderas när detta uppnår sitt mål. Enligt samtyckeskravet underrättades 

intervjupersonerna att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när som 

helst. Enligt konfidentialitetsprincipen säkerställde jag att alla uppgifter som kan identifiera 

studiens deltagare gjordes om, avpersonifierades, det vill säga att inga korrekta 

personuppgifter anges utan endast relevanta uppgifter för att tolka materialet. Vidare i 

enlighet med nyttjandekravet underrättade jag intervjupersonerna att uppgifter som 

inhämtas i syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar inte används till annat än i min 

undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Under intervjusituationen gjorde jag övervägning av vilka de personliga konsekvenserna blir 

för undersökningspersonerna, till exempel stress under intervjun. Tillämpningen av en 
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halvstrukturerad intervjumetod ger respondenterna möjlighet att utveckla sina svar i riktning 

som de själva vill. Jag tog också ta hänsyn till hur relationen mellan mig och intervjupersonerna 

skapades utifrån ett maktperspektiv (Rogers, 2012). Eftersom jag intervjuade professionella 

socialarbetare som är socionomer blev vår relation utifrån ett maktperspektiv inom en relativt 

nära nivå. Under analysarbetet tog jag hänsyn till de etiska överväganden som exempelvis hur 

intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas samt sätta krav på min 

egen saklighet och inte låta egna värderingar styra arbetet. 

 

6. Resultat 

6.1 Inledning & Disposition 
De åtta intervjuade socialsekreterarna är mellan 23–55 år och arbetar med 

barnavårdsutredningar på enheten för barn- och ungdom på socialtjänsten som arbetar med 

myndighetsutövning. Samtliga är kvinnor med socionomutbildning. Socialsekreterarnas 

arbetsplatser är fördelade på tre olika kommuner i Stockholms län. De har arbetat på sina 

avdelningar från 3 månader till 11 år. Samtliga är anställda med en tillsvidareanställning, dock 

har tre av de intervjuade socialsekreterarna uppgett att de har sagt upp sin anställning. 

Intervjupersonerna har avidentifierats där de citeras. De är benämnda med bokstäverna A, B, 

C, D, E, F, G och H som representerar respektive intervjuperson. Citaten används för att återge 

intervjupersonernas skildringar på ett tydligt sätt det detta behövs och förtydligar resultatet. 

Vid citering har talspråk från intervjuerna omvandlats till skriftspråk för att underlätta 

läsningen av citaten.  

 

Kapitlet inleds med Målgruppen utifrån barnavårdsutredarens synvinkel och fortsätter med 

Organisatoriska faktorer, Icke-organisatoriska faktorer, Intern- och extern samverkan och 

avslutas slutligen med Socialsekreterarens strategier att hantera sitt handlingsutrymme. I de 

fall det är svårt att skilja på kategorierna har detta förtydligats så mycket som möjligt. 

Begreppen informanter, socialsekreterarna och barnavårdsutredarna används synonymt. I 

syfte att skydda den enskilde intervjupersonen används begreppen i obestämd form för att 

det inte ska framgå vem eller hur många av de intervjuade som har sagt vad, utan endast att 

det gäller för mer än en person. 

 

6.2 Målgruppen utifrån barnavårdsutredarnas synvinkel 
Socialsekreterarna beskriver de rådande omständigheterna för ett typiskt ärende där barn har 

bevittnat våld. Den gemensamma beskrivningen av ett typiskt ärende involverar barn med två 

föräldrar som antingen bor tillsammans eller separat. Vanligast är att den ena föräldern 

utsätter den andra för våld. I samband med att bråk och våldsutövande uppstår tillkallas polis 

oftast av familjens grannar. När polisen upptäcker att det finns barn i familjen rapporteras en 

orosanmälan till socialtjänsten. Våldet som barnen bevittnar är oftast i nära relationer och 

enligt socialsekreterarna är det vanligast att våldsutövaren är den manliga föräldern.  
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“Självklart finns det fall där även kvinnan utsätter mannen för våld, men det allra 

vanligaste bland de jag träffat är att det är den manliga föräldern utövar våld mot den 

kvinnliga föräldern.” (C) 

 

Flera socialsekreterare beskriver att utöver orosanmälan från polisen är det även vanligt 

förekommande att anmälan kommer genom andra kanaler. Antingen från socialjouren eller 

när förskolan och skolan larmar om att barnet berättar att föräldrarna bråkar hela tiden. 

Anmälningar som kommer in till socialtjänsten där våld förekommer bland föräldrar är enligt 

informanterna övervägande för yngre barn och inte lika mycket för tonåringar. Vidare beskrivs 

de mindre barnen som extra utsatta till skillnad från lite äldre barn och ungdomar. 

 

“Mindre barn far alltid mer illa av våld än tonåringar. Det lilla barnet kan inte vända sig till 

någon annan, kan inte prata, har svårare att förstå vad som händer. /…/ Det blir mer 

hotfullt och skrämmande. Det lilla barnet har inget att hänga upp förståelsen på. /…/ Ett 

litet barn är sårbart jämfört med de äldre barnen. Det är svårare för mindre barn som 

upplever våld än för en tonåring även om det förstås är svårt för en tonåring också.” (B) 

 

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet är enligt informanterna uppdelad i två delar. 

Barnavdelningen innefattar barn från 0 till 12 år medan ungdomsenheten hanterar barn och 

ungdomar från 12 till 18 år. Både barnavårdsutredare på barnenheten och ungdomsenheten 

upplever sitt handlingsutrymme mycket snävare när det gäller arbete med yngre barn, dvs 

barn under 12 år. Ju yngre barnen är desto svårare är det att få tillgång till dem. 

 

“Jag tror att det är olika med barn och ungdomar. Vissa ungdomar är lätt att prata med, 

de kommer, de sköter sig själva och då behöver de inte mamma och pappa som håller de 

i handen. När man jobbar som barnutredare är man beroende av föräldrarna att hämta 

barnen, ge sitt samtycke och det krävs mycket mer arbete med föräldrarna. /…/ Som 

ungdomshandläggare kan du direkt rikta dig till ungdomen. Träffa de i skolan eller gå på 

ett kafé och prata med de och det handlingsutrymmet finns inte som barnutredare. På 

det sättet blir handlingsutrymmet snävare.” (E) 

 

För barnavårdsutredningar där barn har bevittnat våld mellan föräldrarna, i eller utanför 

hemmet, lyfter socialsekreterarna fram aspekter som är betydelsefulla att ha en förståelse 

för. Dessa kan slutändan skapa utmaningar för handläggarens handlingsutrymme. En aspekt 

handlar om hur länge ett barn har bevittnat våld innan det har upptäckts.  En annan aspekt 

som beskrivs handlar om på vilket sätt ett ärende kommer in till socialtjänsten. Detta i 

kombination med hur lång tid det tar tills ärendet hamnar på barnavårdsutredarens bord. 

Barnens ålder och mognadsnivå är ytterligare aspekter som ser olika ut för de olika 

barnavårdsärenden som hanteras och ju yngre barnen är desto svårare blir hanteringen. Enligt 

socialsekreterarna skapar detta utmaningar och begränsningar inom handlingsutrymmet. 
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6.3 Organisatoriska faktorer 
Flera socialsekreterare lyfter fram att det finns faktorer som befinner sig inom organisationens 

ramar och som påverkar deras upplevda handlingsutrymme. En sådan faktor som gemensamt 

beskrivs är den höga arbetsbelastningen. Informanterna i de tre olika kommunerna beskriver 

att de arbetar parvis, där den ena socialsekreteraren är huvudhandläggare och den andra 

medhandläggare. Tillgång till en medhangläggare beskrivs av socialsekreterarna som en 

möjliggörande faktor i barnavårdsutredarens handlingsutrymme. I det fall en kollega säger 

upp sig medför detta att samtliga ärenden som gemensamt hanteras överförs till den 

socialsekreteraren som blir kvar. I den mån det går kan gruppledaren i vissa fall göra en 

omfördelning av ärenden inom arbetsgruppen. Det finns inga garantier för att det går att 

genomföra och resultatet av detta blir att man inte kan upprätthålla att man arbetar parvis i 

samtliga ärenden. Arbetsbelastningen blir därför hög för såväl barnavårdsutredaren i ett 

ärende som i vissa fall inte har stöd av en medhandläggare, men även i de fall arbetsuppgifter 

måste omfördelas in arbetsgruppen.  

 

För att hantera och mäta arbetsbelastningen beskriver informanterna att de arbetar utifrån 

ett poängsystem. Detta går ut på att respektive handläggare var sjätte vecka gör en 

poängsättning av sina ärenden utifrån hens skattade stressnivå för ärendet. Summan av en 

socialsekreterares skattade stressnivå för samtliga ärenden ger en löpande indikation om den 

upplevda arbetsbelastningen per utredare. Systemet att genomföra löpande poängsättningar 

fungerar som ett verktyg för chefen att mäta personalens arbetsbelastning på individnivå och 

vid ojämn belastning finns möjlighet att omfördela ärenden.  

 

Utifrån informanternas berättelser tar sig konsekvenserna av hög arbetsbelastning i uttryck 

på många olika sätt. Tidsbrist uppkommer i samband med hög arbetsbelastning och är en 

avgörande komponent som begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme. Som 

professionell sätter socialsekreterarna familjen och barnet i första rummet och kämpar för att 

arbeta för barnets bästa. Konsekvenserna av att arbetssituationen ser ut som den gör kan i 

vissa fall leda till försvårande omständigheter för socialsekreteraren. Detta medför i sin tur 

många gånger att socialsekreterarna upplever påfrestningar både fysisk och psykisk. 

 

“Dels tar det längre tid. Det kan upplevas jobbigt för föräldrar eller familjer att vi utreder 

länge och att det går lång tid emellan. /…/ Jag blir själv stressad pga. hög arbetsbelastning. 

/…/ Om jag inte hinner göra mitt jobb får det jättestora konsekvenser. /…/ De som lider 

av detta är vi socialsekreterare för att man sliter ut sig för att få ihop allting.” (A) 

 

För att hantera tidsbrist, kompetensluckor eller hög arbetsbelastning beskriver informanterna 

att det finns möjlighet att ta hjälp av externa konsulter. Denna möjlighet avlastar den enskilde 

socialsekreteraren vilket kan vara en möjliggörande faktor i barnavårdsutredarens 
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handlingsutrymme. Dock framhåller informanterna att externa konsulter är en tillfällig lösning 

och förutsätter att organisationen har ekonomi för att kunna anlita konsulter.  

Hög personalomsättning är en ytterligare faktor som informanterna betonar ligger bakom den 

höga arbetsbelastningen. Enligt informanterna påverkas inte enbart relationen mellan 

socialsekreterare och klienter vid hög personalomsättning utan även relation mellan kollegor 

blir påverkade. Detta i sin tur har en inverkan på ens handlingsutrymme. 

 

“Personalomsättningen är genom åren jättehög. Om man inte känner varandra och inte 

har jobbat ihop ett tag då vet man heller inte vad är den andra kan bidra med.” (B) 

 

Vidare beskriver av informanterna att sjukskrivningar är en annan faktor bakom den höga 

arbetsbelastningen. Dvs om en medhandläggare är borta en eller två veckor pga. sjukskrivning 

måste den andra handläggaren arbeta för två under tiden. Detta i sin tur kan leda till 

ytterligare sjukskrivningar. Ett ärende ska vara utrett på max fyra månader och i vissa fall ännu 

kortare tid.  

 

“Det går inte att arbeta för två. /…/ Arbetar man över, svarar i telefon konstant, kommer 

jättetidigt och går sent och jobbar hemifrån kommer man till slut inte kunna jobba. /…/ 

Jag tror att många sjukskriver sig just därför.”  (E) 

 

Ett annat vanligt återkommande ämne som tas upp av informanterna när det gäller faktorer 

inom organisationen som begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme är kravet på 

dokumentation. Dokumentationskravet minskar enligt informanterna möjligheten att kunna 

avsätta mer tid till att träffa barnen och föräldrarna.  

 

“Det kan vara för mycket skrivande och det kan begränsa mitt handlingsutrymme. Jag 

behöver ägna så stor del av mitt arbete till att dokumentera allt. Utrymmet att träffa 

barnet och föräldrar är väldigt liten jämfört med dokumentationen vi gör. /…/ Det är just 

för att man har så lite tid som man försöker pressa in allt vid ett och samma besök.” (F) 

 

Informanterna framhåller i sina berättelser att de arbetar för barnen och fokus är att utgå 

ifrån vad som är bäst för barnen. Därför hade det hade det enligt socialsekreterarna varit bra 

om det hade funnits utrymme att kunna träffa barnen flera gånger än vad som i praktiken 

oftast är möjligt.  

 

6.3.1 Organisationens hierarkiska delegationsordning 

Flera socialsekreterare förknippar sitt handlingsutrymme med delegationsordningen inom 

organisationen. Det är socialsekreteraren som träffar klienter och gör en bedömning som 

ligger till grund för beslut. Enligt informanterna beskriver man att det oftast inte är 

barnavårdsutredarna som i slutändan bestämmer vilka beslut som tas. Det kan förekomma 
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olika uppfattningar inom organisationen där gruppledare och chefer kan vara av en annan 

uppfattning än den som barnavårdsutredaren har kommit fram till när det gäller vilka insatser 

som ska genomföras.  Informanterna beskriver vidare att det finns en beslutsordning där vissa 

beslut tas av chefer, vissa av gruppledare och andelen beslut som socialsekreterarna har 

mandat att fatta är i begränsad skara. 

 

Delegationsordningen beskrivs av informanterna primärt som en begränsande faktor för 

handlingsutrymmet. Dock lyfter man fram att begränsningen i handlingsutrymmet inte enbart 

ses som begränsande. Man beskriver att det för barnavårdsutredare med kortare 

arbetslivserfarenhet är en trygghet att beslutsansvaret hamnar på chefens ansvar. Det blir en 

indirekt kvalitetskontroll för de mindre erfarna handläggarna och skapar mindre orosmoment 

för att ta ett felaktigt beslut.  

 

“Jag menar just den här hierarkiska ordningen. Såklart begränsar den mitt 

handlingsutrymme. Men på ett sätt skulle jag säga att det inte är någonting som är 

negativt för just mig. Jag tycker att det är en trygghet för mig. Och sen så om 10 år kanske 

jag svarar annorlunda för då har jag mer erfarenhet.” (H) 

 

De barnavårdsutredare med kort arbetslivserfarenhet inom barnavårdsutredningar beskriver 

att de upplever att de hamnar i en beroendeställning till de som har arbetat inom barn- och 

ungdomsenheten länge. Avsaknaden av arbetslivserfarenhet är en begränsande faktor i 

socialsekreterarens enskilda handlingsutrymme och rutinerade kollegor, gruppledare och 

enhetschefer bidrar till en trygghet som skapar känslan av att handlingsutrymmet hela tiden 

blir större. 

 

6.4 Icke-organisatoriska faktorer 
Socialsekreterarna beskriver att deras handlingsutrymme begränsas i stor utsträckning i mötet 

med föräldrarna. Framförallt då föräldrarna har en tendens att förminska eller neka till att 

barnet i familjen är utsatt för våld genom att det bevittnar det våld som förekommer mellan 

föräldrarna. Eftersom bråket sker mellan föräldrarna och inget våld riktas direkt mot barnen 

upplever föräldrarna inte barnens situation på samma sätt som socialtjänsten gör. 

 

“Oftast förminskar föräldrarna inför socialtjänsten att barnen far illa. Jag tror att det är 

ganska naturligt att föräldrar inte vill tillstå att man själv har gjort sitt barn illa. /…/ Det 

kan också vara så att det är fasad mot socialtjänsten. Man vill inte erkänna att man själv 

orsakat sitt barn att må dåligt.” (C) 

 

Informanterna beskriver att när föräldrarna inte delar socialtjänstens oro kring barnets 

situation i kombination med att vården är frivillig kan leda till att barnavårdutredarens 

handlingsutrymme begränsas. När föräldrar nekar eller förminskar våldet i hemmet behöver 

barnavårdsutredare arbeta hårdare. Då är det ytterst viktigt att få träffa barnen för att ta med 
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barnens röst i utredningen. Det är enligt socialsekreterarna generellt svårt för barnen att prata 

om hur de har det. Informanterna lyfter att även detta begränsar handlingsutrymmet och 

menar att det kan det vara svårt att komma åt barnets upplevelse av våldet. Barnen kan välja 

att dölja och inte avslöja våldet som sker hemma vilket försvårar barnavårdsutredarens 

arbete. 

 

“Det är ju inte så att barnen alltid bor tillsammans med sina båda föräldrar när dom 

bevittnar våld. Det gör att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt där de vill hålla med 

pappan och hålla med mamman och det blir störande när föräldrarna inte bor 

tillsammans.” (B) 

 

För att överkomma de hinder och utmaningar i mötet med föräldrar och barn pratar 

socialsekreterare om arbetsmetoder såsom BBIC (barns behov i centrum) och SoS (Signs of 

Safety) och menar att dessa arbetsmetoder är möjliggörande faktorer i handlingsutrymmet. 

Arbetsmetoderna används för att få fram barnets åsikt och BBIC beskrivs som grundstommen 

i arbetsmetod för hela utredningen för att identifiera risk och skyddsfaktorer. SoS ger en extra 

nivå av verktyg som är användbara när man arbetar med ärenden där våld förekommer och 

används vid samtalen med barn och föräldrar samt för att göra säkerhetsplaneringar och 

involvera nätverket. Inom nätverket kring barnet beskriver man att detta kan involvera mor- 

och farföräldrar, släkt, vänner, arbetsgivare med flera. Trots tydliga arbetsmetoder som 

underlättar arbetet beskriver informanterna att föräldrarna är den parten som kan begränsa 

barnavårdsutredarens handlingsutrymme.  

 

Ytterligare faktor som utmanar socialsekreterarens handlingsutrymme beskrivs av 

informanterna i de fall då socialsekreterare utreder och det fattas beslut om att det föreligger 

behov för insats. Socialtjänsten är beredd på att bevilja detta men föräldrarna utifrån att det 

inte ser något sådant behov nekar insatserna. I samband med att insatsen nekas avslutas 

utredningen och informanterna beskriver att det inte finns några kontrollfunktioner för att 

följa upp dessa fall eller att det går att påtvinga föräldrarna att ta emot en insats.  

 

6.5 Samverkan 
Samverkan är ett annat återkommande ämne under intervjuerna. Samverkan framställs av 

informanterna som en av de största möjliggörande faktorerna för socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Enligt informanterna har samverkan såväl inom som utanför 

organisationen betydelse i barnavårdsutredarens handlingsutrymme. 

 

6.5.1 Intern samverkan 

När det gäller socialtjänstens interna samverkan nämner informanterna enheter som 

mottagningsgruppen, vuxenenheten, försörjningsstöd, LSS och enheten familjebehandlare på 

utförarsidan. En god samverkan mellan dessa enheter menar socialsekreterarna kan skapa en 

bättre helhetsbild kring familjens situation och därav större handlingsutrymme. Det handlar 
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om att kunna utväxla information snabbt för att sätta sig in i ärenden där flera enheter kan 

vara involverade.  

“Vi har ju samråd som fungerar jättebra, tex. om relationsvåldsteamet får ett ärende och 

de kommer snabbt till gruppledaren och säger att de snabbt behöver boka in ett möte. 

Eller tex. försörjningsstöd, det kan oftast vara så att om mamman går på ekonomiskt 

bistånd, säg att hon åker iväg till en kompis, hon behöver inte bo på ett skyddat boende, 

hon har flytt från sin man, hon har inga kläder eller väska och ingenting. Hon kommer bara 

med dom kläder som hon har och det är kallt ute, pappan har hennes visakort, hon har 

inte tillgång till någonting. Då får ju försörjningsstödet hjälpa till med checkar, på något 

sätt hjälpa henne ekonomiskt, sätta upp en planering.” (E) 

 

När den interna samverkan fungerar bra menar informanterna bidrar till att 

socialsekreterarens handlingsutrymme utökas. Dock ställer intern samverkan enligt 

informanterna stora krav på de olika enheterna som alla var för sig kan vara högt belastade. I 

vissa fall innebär det att den interna samverkan mellan enheter inte fungerar bra och då kan 

det medföra utmaningar för barnavårdsutredaren och dennes handlingsutrymme kan 

begränsas. Ett sådant exempel som tas upp är barnavårdsärenden där barnavårdsutredarna 

måste slutföra utredningen av ett ärende på 4 månader från det datum då ärendet öppnades. 

Ärenden initieras alltid först på mottagningsenheten för att därefter skickas vidare till barn- 

och ungdomsenheten. Många gånger kan det ta uppemot en månad innan ärendet hamnar 

på barnavårdsutredarens bord vilket innebär att den kvarvarande tid för hantering enbart är 

3 månader och detta skapar en stor tidspress för utredaren. Informanterna belyser även man 

utifrån deras perspektiv vill påbörja arbetet i så nära anslutning till då våldshandlingen har 

skett, men i praktiken involveras de i utredningen alldeles för sent. 

 

6.5.2 Extern samverkan 

Vid extern samverkan tar informanterna upp deras samarbete med andra institutioner. De 

belyser att deras handlingsutrymme blir mycket smalare eller obefintligt om den externa 

samverkan inte fungerar bra. Organisationer som den externa samverkan äger rum med 

benämns av informanterna som samarbetspartners utanför organisationen och kan 

exempelvis vara BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), migrationsverket, polisen, förskolan, 

skolan med flera. Informanternas uppfattning är att BUP har mycket att göra vilket oftast leder 

till långa kötider. Detta blir utmanande för barnavårdsutredarna som beskriver att barn som 

har bevittnat våld under lång tid kan vara traumatiserade av detta och således kan ha behov 

av psykiatrisk hjälp.  Genom de långa kötiderna har barnavårdsutredaren svårt att få tillgång 

till specialisthjälp från exempelvis BUP vid de tillfällen som sådant önskas och informanterna 

menar då att detta är en starkt begränsande faktor för deras handlingsutrymme i 

barnavårdsutredningar. 

 

Merparten av informanterna tar upp att det finns många svårigheter med barnsamtal. Det är 

vanligt att barnen helt kan låsa sig och det händer då att de inte kan prata alls. Informanterna 
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menar att när man pratar med barnen om det skrämmande och jobbiga våldet i hemmet så 

växer traumat hos barnen igen. Det kan eventuellt vara att barnet i vissa fall har en diagnos, 

men egentligen kan låsningen vara traumabaserad för barnen. Traumatiseringen kan göra att 

barnen inte kan prata. 

 

“Jag hade en pojke som var precis på det sättet, han var mellan 3 och 6 år, hans föräldrar 

hade slagits sen han var nyfödd. De har bråkat och polisen har varit hemma hos dem vid 

flera tillfällen. Pojken var svårt traumatiserad och hade väldigt svårt att berätta ett 

händelseförlopp men han kunde beskriva att det hade förekommit våld och att han har 

varit rädd. När våldet upphörde så påverkades hans tal. Han hade varit som ett stumt barn 

som inte hade pratat och helt plötsligt börja prata igen.” (B) 

 

Det är enligt socialsekreteraren svårt att få hjälp av BUP när det behövs som mest under 

utredningsarbetet. Detta medför att det kan uppstå en svårighet enligt informanterna att få 

fram barnets perspektiv under utredningen. Barnets röst är enligt informanterna viktig att få 

fram och utan tillgång till professionell hjälp innebär det ett försvårat arbete för 

barnavårdsutredaren. Därför måste samtal med barnet tänkas igenom på många olika sätt 

under utredningen.  

 

Det finns enligt informanterna andra försvårande omständigheter med den externa 

samverkan. Respektive extern organisation följer sina respektive regler för insatser och det är 

inte ovanligt att de klienter som barnavårdsutredarna kommer i kontakt med även har andra 

pågående utredningar eller tidigare insatser från externt håll. I det komplexa fallet då våld 

förekommer bland föräldrar och där barn bevittnar detta menar informanterna att den 

komplexa situationen är svår att hantera för organisationers regelverk. Detta kan vara 

hämmande för att driva utredningsarbetet vidare. 

 

“Det finns flera komplicerande faktorer. Exempelvis när det är rörigt i en familj, mamma 

och pappa bråkar och mamma har flyttat därifrån och bor med barnen. Eller att mamma 

och pappa bor kvar och fortsätter med bråk i hemmet. Då ställer sig oftast BUP och säger 

att de inte kan utreda det här barnet för att hen lever i en miljö som är otrygg och därför 

kan de inte påbörja någon neuropsykiatrisk utredning. /…/ Ibland har de också sagt att de 

inte kan ge mediciner till barnet, därför att man inte vet om det är miljön som påverkar 

barnet, att barnet bevittnat våld, eller om barnet har en diagnos som ADHD.” (G) 

 

Informanterna nämner även budgetfrågan vid samtal om den externa samverkan. De menar 

att olika organisationer har olika budgetkrav på sig vilket ofta kan ta sig i utryck kring hur man 

tänker kring barnets bästa. Om inte alla har samma syn på problematiken så skapas ett 

bekymmer och socialsekreterarna säger att organisationer drar åt olika hålla rörande vad som 

ska hända utan att inse hur illa barnet far. 
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“Jag upplever det allmänt inom socialtjänsten och övriga samverkande organisationer att 

budgeten styr väldigt mycket. Blir det för mycket fokus på pengar så börjar man räkna 

ärenden, mäta produktion och man riskerar att tappa fokus på kvalitet och möjligheten 

att hjälpa ett barn på riktigt.” (F) 

 

Informanterna beskriver hur samverkan med polisen i vissa fall kan begränsa 

barnavårdsutredarens handlingsutrymme. Sekretess är en vanligt återkommande faktor 

många gånger i samband med att familjen har ett parallellt ärende pågående hos polisen. Om 

det enligt informanterna exempelvis pågår en familjerättslig utredning där man ska bedöma 

umgänge och vårdnad samtidigt som det finns en pågående förundersökning hos polisen där 

det råder förundersökningssekretess är barnavårdsutredaren begränsad kring vad man får lov 

att kommunicera. Socialsekreteraren kan exempelvis i det fallet inte använda information från 

det misstänkta brottet förrän brottsutövaren har kallats till förhör hos polisen och blivit 

delgiven brottsmisstanken. Det skapar svårigheter för barnavårdsutredaren att såväl kalla till 

ett möte, få tillstånd ett möte samt vilken information som kan kommuniceras vid mötet.  

Informanterna beskriver att det kan finnas fall där barnavårdsutredningen kan vara slutförd 

men polisen hindrar socialsekreteraren från att skicka beslutet då de inte vill att parterna ska 

få ta del av innehållet på grund av den pågående förundersökningen hos polisen. 

 

6.6 Socialsekreterarens strategier att hantera sitt handlingsutrymme 

6.6.1 Kunskap 

Informanterna säger att samtliga socialsekreterare hanterar sitt handlingsutrymme 

individuellt. Gemensamma nämnare som anges som påverkar socialsekreterarens hantering 

är den kunskap man besitter. För att utveckla kunskapen nämns aspekter såsom 

arbetslivserfarenhet inom barnavårdsutredning, tillgång till medhandläggare, gruppledare, 

enhetschef, ärendedragning, fortbildningar, handledning både internt och externt men också 

den makten en gräsrotsbyråkrat besitter. 

 

“Medhandläggare har ju stor betydelse och gruppledaren. Även våra gruppmöten och 

handledningstillfällen är betydelsefulla. Strategierna är att prata och ta hjälp för att 

hantera det. /…/ Det går inte att sitta tyst på sin kammare i det här jobbet. Du måste 

vända och vrida på det mesta. Du kan inte hantera allting själv, du behöver dela med dig 

och få hjälp av någon annan och få stöttning.” (D) 

 

Informanterna uppger att de har extern handledning ungefär var tredje vecka där 

socialsekreteraren har möjligheten att lyfta svårigheter i ärenden. De lyfter vikten att bygga 

på sin kreativitet för ett ökat perspektiv. Det finns inte enbart ett sätt att se på saker. 

Handlingsutrymmet riskerar att begränsas om utredaren inte är öppen för andra vägar eller 

villig att ta hjälp av en kollega. Enligt informanterna är det kollegiala stödet viktigt. 

Kunskapsöverföringen inom arbetsgruppen är central för den enskilde barnavårdsutredaren. 
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“Mitt upplevda handlingsutrymme kan påverkas, genom att prata om det kanske jag 

kommer på andra idéer och ingångar. Mitt handlingsutrymme ökar om jag hittar olika sätt 

eller tillvägagångssätt. Om jag får hjälp slipper jag bli låst och köra fast i en viss fråga.” (C) 

 

Kunskap framhålls även som en viktig strategi och faktor för socialsekreterarens 

handlingsutrymme. Informanterna belyser att man genom kunskap först och främst ska 

komma fram till en bedömning som är mest ändamålsenlig för det ärende som man utreder. 

Vidare beskrivs även att det är viktigt att bedömningen är på en sådan kunskapsmässig nivå 

så att de som beslutar inom organisationen ska vara övertygade om att underlaget är så pass 

omfattande och lätt att fatta beslut på. Informanterna säger att det är viktigt att se till att man 

har bra underlag för att kunna övertyga chefen. Framförallt tas denna aspekten upp för svåra 

ärenden som kan vara av en komplex och kontroversiell natur. 

 

“För det första pratar man mycket med chefer för att hämta in erfarenhet från andra Vi 

besitter mycket erfarenhet tillsammans. Sedan håller man på så mycket man hinner med 

aktuell forskning. Det handlar lite också om vad man vill. Vissa ärenden kan man 

överarbeta rejält och då gäller det att man hittar att om jag vill bevilja en insats, kan jag 

ju också sätta mig och leta reda på vad har jag för stöd för att detta ska fungera.” (H) 

 

6.6.2 Relationen till klienter och maktens obalans 

Föräldrarna beskrivs som den största begränsande faktorn i socialarbetarens 

handlingsutrymme enligt informanterna. I intervjuerna betonas vikten av att bygga en god 

relation till föräldrarna och barnen och att detta är en av de viktigaste, men även mest 

utmanande, aspekterna i utredningsarbetet inom den sociala barnavården. Att bygga en 

relation med klienten beskrivs av informanterna oftast som väldigt komplex och inkluderar 

olika aspekter som direkt eller indirekt påverkar relationen mellan klienten och 

socialsekreteraren. 

 

“Eftersom föräldrarna i största del begränsar mitt handlingsutrymme och jag bara har mig 

själv som redskap, ju bättre jag är på att skapa en bra relation desto större blir mitt 

handlingsutrymme.” (G) 

 

Informanterna talar om viken av att skapa en allians med klienten och menar att det råder 

förutfattade meningar om socialtjänsten ute i samhället. Föräldrarna har fel uppfattning om 

socialtjänsten när de kommer till socialtjänsten. Detta kan påverka samtalet negativt under 

hela mötet och därav samarbetet. 

 

“Socialtjänsten skrämmer nog de flesta föräldrar. Det finns förutfattade meningar om vad 

vi gör, om att vi omhändertar barnet. /…/ Att vi straffar. /…/ Att vi kontrollerar. Det är inte 

så vi arbetar. Oftast kan man förklara det. /…/Vi är inte hotfulla och farliga utan en mer 

hjälpande instans.” (A) 
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Relationer mellan socialsekreterare och klienter påverkas enligt informanterna även av den 

maktbalans som uppstår under en barnavårdsutredning. Socialsekreterarna framhäver att 

barnavårdsutredarna måste vara medvetna om att de besitter en sorts makt gentemot 

föräldrarna som kan känna sig förminskade. För att minska känslan av maktobalans beskrivs 

vikten av att försöka skapa en god stämning vid mötet och försöka göra det bekvämt och 

odramatiskt för klienterna att möta och ha kontakt med socialtjänsten. 

 

Tydlighet och ärlighet skapar större chans att etablera en allians med föräldrarna, och därav 

större handlingsutrymme för socialarbetaren. Tydlighet upplevs enligt informanterna som en 

grund för samarbetet. Att barnavårdsutredaren är tydlig med sin roll och hur det ska se ut och 

visar en djupare förståelse genom att ha förmågan att sätta sig in i klientens perspektiv och 

samtidigt ge kriterier för samarbetet. Tydligheten skapar en trygghet för föräldrarna vilket 

oftast leder till ett gott samarbete. 

 

“Jag tänker ibland kan man ju vara lite luddig och prata runt om saker. /…/ Om jag inte 

vet någonting säger jag hellre att jag inte vet, för då vet de vad jag står för och de behöver 

aldrig fundera. /…/ Jag är även tydlig med att säga att nu blir det såhär, och då vet de vad 

som gäller.” (D) 

 

6.6.3 Socialsekreterares fall av maktlöshet  

Informanternas berättelse gällande maktperspektiv inom organisationen bygger på att 

socialsekreterare i regel har lite makt inom organisationen. De beskriver att 

socialsekreterarens befinner sig längst ned i organisationens hierarkiska ordning. Dessutom 

hamnar de socialsekreterare med minst erfarenhet som barnavårdsutredare i underläge 

utifrån ett maktperspektiv jämfört med de som har längre arbetslivserfarenhet, gruppledare 

eller chefer. 

 

“Jag kan inte säga ja till någonting som min chef inte vill, då får jag byta arbetsplats istället. 

Jag har en chef av en anledning tänkte jag säga. Det är chefen som håller i budgeten och 

de som håller i besluten eftersom de skriver på. Så det är fortfarande deras ord som blir 

det sista.” (H) 

 

Även fastän socialsekreterare besitter en större makt gentemot klienten framgår det av 

intervjuerna situationer där barnavårdsutredare kan ifrågasättas på ett eller annat sätt av 

föräldrarna. Klienterna väljer enligt intervjuerna i dessa situationer att frångå samtalsämnet 

under mötet och använda största delen av den avsatta tiden för mötet till onödiga 

diskussioner. Exempelvis kan socialsekreterare som är yngre än klienterna ifrågasättas kring 

deras förmåga att hantera utredningen givet hens ålder, eller om hen har egna barn. På detta 

vis använder föräldrarna sin makt för att skifta fokus på mötet. De yngre informanterna 

beskriver att strategin för att hantera sådana situationer är att exempelvis låta chefen, 

gruppledaren eller en äldre kollega vara närvarande vid mötet. 
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6.6.4 Socialsekreterarens användande av makt som redskap  

Informanterna beskriver att makt i vissa fall kan utöka socialsekreterarens handlingsutrymme 

om man hanterar den på rätt sätt, dvs att man inser att man som myndighetsperson besitter 

en makt men också har förmågan att ha väldigt klart för sig med man arbetar för. 

Informanterna berättar upprepat att en barnavårdsutredare alltid arbetar för barnet och det 

är barnets intressen som ska vara i fokus och därför ska socialsekreteraren alltid ha den 

moraliska kompassen framför sig. Dock beskriver man även arbetssituationen som tuff där 

man arbetar med tunga ärenden där man hela tiden behöver förhandla med människor om 

att de måste komma till socialtjänsten på samtal, att kontakt behöver tas med föräldrar som 

inte vill. Därför är det i vissa situationer en möjliggörande faktor för handlingsutrymmet där 

man enligt informanterna kan använda sin makt som redskap och ställa krav gentemot 

klienterna. 

 

7. Analys 
I analysen används Webers (1983) teori om idealtypen legal auktoritet, Lipskys (1980), 

Johanssons (2007) och Östbergs (2010) teori om gräsrotsbyråkraterna och de sex 

dimensionerna regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseorientering, 

avstånd och resurs. Dessutom infogas Thams (2008) forskning om arbetsvillkoren för 

socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn- och ungdomar. Analysen utgår ifrån 

teorins definition av gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda tjänstemän som har 

direktkontakt med medborgarna och med handlingsutrymme i sitt dagliga arbete (Lipsky 

1980). De deltagande socialsekreterarna i denna studie tolkas i analysen utifrån teorins 

begrepp om gräsrotsbyråkrater. 

 

7.1 Rationalitet & legal auktoritet 
Utifrån resultatet framkommer att det typiska ärendet där barn som har bevittnat våld oftast 

har att göra med våld i nära relationer. Konflikten uppstår oftast mellan föräldrar och 

beroende på hur länge problematiken har pågått varierar våldets allvarlighetsgrad och därav 

barnens utsatta situation. Den gemensamma nämnaren i de typiska ärendena är att våldet 

oftast sker i en relativt sluten miljö inom familjens privata arena, dvs. i hemmet. Detta medför 

att det är svårt att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Innan socialtjänsten inleder en utredning 

måste barnets utsatta situation därför upptäckas i samhället och komma till socialtjänstens 

kännedom. Weber (1983) definierade staten som en organisation vars gemensamma 

handlande syftar till att för sina medlemmar reservera den reguljära kontrollen av ett område 

och av de människors handlande som konstant eller tillfälligt befinner sig där. Jag tolkar detta 

som att samhällets gemensamma handlande när det gäller barnets bästa syftar till att för olika 

sociala myndigheters medlemmar reservera den reguljära kontrollmöjligheten av 

barnavårdssystemet och föräldrars beteende i samhället. En viktig del av barnavårdssystemets 

utformning är exempelvis anmälningssystemet i samhället. Samhällsorganisationer såsom 

förskola, skola eller polis har en funktion kopplad direkt till barnavårdsutredarens arbete i 
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ärenden där barn har bevittnat våld. Funktionen består av att fånga upp de barn som far illa 

på grund av problematiska förhållanden i hemmet. Baserat på resultatet tolkar jag det som 

att ju längre våldet mellan föräldrar har pågått desto större och mer resurskrävande blir 

konsekvenserna. Exempelvis kan barn som har bevittnat våld i hemmet under flera år uppvisa 

symptom för trauma. Det blir då svårare för barnavårdsutredare att ta del av barnens 

subjektiva åsikter och upplevelser av situationen. Detta kan medföra att utredarens 

handlingsutrymme begränsas eftersom hon är beroende av professionell hjälp som står 

utanför hennes kompetensområde. I detta sammanhang spelar anmälningssystemets 

effektivitet en viktig roll och kan utgöra en möjliggörande faktor i barnavårdsutredarens 

handlingsfrihet. 

 

Resultatet visar även att det initiala mötet mellan socialsekreteraren och familjen är mer 

utmanande jämfört med efterföljande möten. Detta kan bero på allmänna samhälleliga 

normer och individens förutfattade meningar om socialtjänsten. Av resultatet framgår att 

socialtjänsten förknippas med negativitet ute i samhället och för föräldrar att behöva komma 

i kontakt med socialtjänsten är förenat med skam och skuldkänslor. Jag tolkar resultatet som 

att föräldrar för att hantera detta antingen väljer att acceptera och erkänna skammen eller 

försvårar kontakten för att skydda sig. Resultatet visar att det senare alternativet är mest 

vanligt vilket reducerar socialsekreterarens handlingsutrymme. För att kunna genomföra en 

rättssäker bedömning förutsätts ett gott samarbete och god relation mellan parterna. 

Klientrelationens dubbla karaktär är den mest grundläggande skillnaden mellan denna och 

andra typer av sociala relationer. Detta eftersom klientrelationen består av både en kontakt 

mellan människor och en relation mellan organisation och klient. I detta sammanhang 

aktualiserar Johansson (2007) begreppet konstruktionsprocess vilket innebär att konstruera 

en klient. Johansson (2007) beskriver att gräsrotbyråkratens första uppgift i relationen med 

den blivande klienten är att förvandla individen till en klient. Detta är ofta en komplicerad 

uppgift. Jag tolkar konstruktionsprocessen som en motsvarighet till förhandsbedömningen 

som utförs på mottagningsenheten. Denna görs för att avgöra om informationen i 

orosanmälan är av sådan art att ärendet faller inom ramen för sociala barnavårdens ansvar 

och kräver fortsatt utredning. Socialsekreterarens handlingar utförs inom organisationens 

förutbestämda ramar. Detta innebär att barnavårdsutredaren och klienten inte kan bestämma 

relationens innehåll som man själv tycker.   

 

I studiens resultat synliggörs barnavårdsutredares handlingsutrymme utifrån familjen, 

organisationen, andra aktörer som de samverkar med men också i hur trovärdig byråkraten 

är. Trovärdigheten, dess legitimitet, kan grunda sig i faktorer som ålder, arbetslivserfarenhet 

och kunskap. Mötet mellan parterna formas efter en relation mellan organisation och klient 

och därav uppstår ett asymmetriskt förhållande sett ur ett maktperspektiv. Weber (1983) 

definierar begreppet dominans som sannolikheten för att specifika eller samtliga order blir 

åtlydda av en viss grupp av människor. Auktoriteten kan ha en mängd olika grunder, såväl 

legitima som ickelegitima, dock lyfter denna studie fram den legitima formen av dominans. 
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Weber (1983) skiljer på den idealtypiska byråkratin från den idealtypiska byråkraten. Han 

uppfattar byråkratier som strukturer och byråkrater som positioner inom dessa strukturer. 

Den byråkratiska organisationen är hierarkiskt organiserad med regler, funktioner och skrivna 

dokument (Weber,1983).  Jag tolkar resultatet som att barnavårdsutredarens legala auktoritet 

är befogad från organisationen vars legitimitet bygger på den sociala barnavårdens 

vedertagna lagar och regler. Utifrån dessa ges socialsekreteraren i vissa fall befogenhet att 

utöva handlingar och tvång mot individen. Dessa lagar kan vara en avgörande möjlighet i 

barnavårdsutredarens handlingsutrymme som hen kan hänvisa till gentemot klienten. 

 

Socialtjänstens lagar i Sverige är oftast otydligt definierade och socialsekreterare besitter ett 

tolkningsföreträde vilket medför att de kan sätta press på klienterna. Resultatet visar dock att 

föräldrar ifrågasätter socialsekreterares legitimitet och har svårt att acceptera unga 

socialsekreterare som själva inte har barn. Detta kan göra klientrelationen ojämlik vad gäller 

beroende och makt, särskilt i inledningsskedet.  Studiens resultat visar att barnavårdsutredare 

utvecklar egna strategier för att kunna hantera sådana situationer där utgångspunkten går ut 

på att förstå föräldrarnas agerande genom att sätta sig i deras perspektiv och utvinna tillit.   

 

En annan ytterligare faktor som förstärker det asymmetriska förhållandet är att mötet sker i 

besöksrum på socialsekreterarens arbetsplats vilket innebär att barnavårdsutredaren alltid är 

på hemmaplan. Det innebär att mötet äger rum i omgivningen som symboliserar och 

förstärker beroendeförhållandet vilket för klienten innebär bortaplan. Denna bortaplan är inte 

bara geografisk utan som jag tolkar resultatet har föräldrar i vissa fall sämre kunskapsmässiga 

förutsättningar än barnavårdsutredare. De vet lite eller ingenting om hur organisationen 

fungerar, vilka regler och bestämmelser som finns, vilka rättigheter och skyldigheter de har i 

förhållande till organisationen och inte minst barnet. I dessa fall kan socialsekreterares 

kunskap fungera som en resurs som möjliggör större handlingsutrymme. Detta beskrivs enligt 

Webers (1983) definition av byråkrater som en funktion som besitter kunskap. Det innebär att 

barnavårdsutredare både har tillgång till förstahandsuppgifter om klienterna och kunskap om 

de organisatoriska möjligheter som står till buds för att möta klienternas behov. Detta tolkar 

jag som en källa till barnavårdsutredarens makt som kan skapa stort handlingsutrymme i 

sådana situationer.  

 

7.2 Regel-bundenhet & specialiseringsgrad 
Studiens resultat visar att barnavårdsutredares arbetsplats kännetecknas av en organisation 

med tydliga regler för socialsekreterare att följa. Vidare samverkar barnavårdsutredarna med 

andra enheter inom den sociala barnavården där varje enhet arbetar utifrån egna regelverk 

och det finns ramar för hur enheterna ska samverka. Exempelvis tar mottagningsenheten 

emot orosanmälan och genomför ett sorteringsarbete, för att bedöma om ärendet ska skickas 

vidare till barn- och ungdomsenheten för en djupare utredning. Av resultatet framgår att 

innan ärendet hamnar på barnavårdsutredares bord tappas det en fjärdedel av den enligt 

lagen fastställda utredningstiden. Studiens resultat visar att detta inte är en engångsföreteelse 
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utan det upprepas systematiskt. Vidare visar studiens resultat att det är viktigt för 

barnavårdsutredare att kliva in i ärendet så fort som möjligt, och i vissa fall kan insatser ges 

samtidigt som utredningsarbetet pågår. Dessutom när det handlar om våld i nära relationer, 

har konflikten mellan föräldrar en tendens att utvecklas och eskalera ju mer tiden går och 

barnens situation försämras i och med detta.  

 

Regel- bundenheten är enligt Johansson (2007) den mest grundläggande dimensionen för alla 

byråkratiska organisationers sätt att fungera. Med hjälp av regler kan byråkratins inre gränser 

dras, dvs. de administrativa kategoriernas karaktär bestäms.  Min tolkning är att trots att 

barnavårdsutredares handlingsutrymme begränsas systematisk pga. inomorganisatoriska 

regler som exempelvis när ett initierat ärende dröjer innan det hamnar på hennes bord, 

tvingas hon att arbeta i en sådan organisationsmodell för att modellen ska anses vara effektiv 

och fungera i praktiken inom respektive samverkande enhet. Det kan uppfattas att 

organisationen prioriterar vägen till målet framför själva målet. Å andra sidan skapar detta en 

möjlighet för socialsekreterare där hon kan ta skydd bakom reglerna framför missnöjda 

klienter för att hon då blir oåtkomlig för moraliska ställningstaganden, därigenom kan 

medmänskliga hänsynstaganden lämnas åt sidan.  

 

En annan faktor som komplicerar problematiken lyfts fram av Johansson (2007), som också 

synliggörs i studiens resultat, där han menar att pressen på barnavårdsutredare ökar 

ytterligare pga. ärendets art som i regel sätter krav på omedelbar handläggning. I och med ett 

arbetssätt präglat av strikta regler kännetecknat av masshantering blir det därför svårt att 

situationsanpassa tillämpningen och göra undantag. Min tolkning är att socialsekreterarna 

sätts i en svår situation som begränsar deras handlingsutrymme eftersom den typen av 

ärenden som hanteras förutsätter större möjlighet till situationsanpassad tillämpning. Detta 

är svårt att uppnå på grund av att ärenden hamnar på deras bord för sent och krav på snabb 

hantering ställs. 

 

Utifrån resultatet är min tolkning att det oftast är svårt för barnavårdsutredare att få ihop en 

gemensam tid för möte med klienter eftersom de flesta föräldrar arbetar under kontorstid. 

Komplexiteten ökar ytterligare när det gäller flerpartsmöten då flerpartssamarbeten oftast 

sker i form av fysiska möten. Även de medverkande enheterna vid flerpartsmöten är enligt 

studiens resultat högt arbetsbelastade inom sina organisationer och därför är det svårt att 

hitta gemensamma tider för möten. Ju fler professioner som är involverade desto fler enheter 

blir barnavårdsutredaren beroende av i sitt utredningsarbete. Av studiens resultat framgår att 

barnavårdsutredare upplever sitt handlingsutrymme obefintligt när hon hamnar i 

beroendeställning i förhållande till organisationer som exempelvis BUP eller polisen. Lipsky 

(1980) beskriver att varje gräsrotsbyråkrati är av såväl kompetens- som effektivitetsskäl 

tvungen att i viss utsträckning specialisera sig. En organisation kan inte behandla klienten som 

en unik individ och ta hänsyn till alla dennes omständigheter eller lösa alla problem. En enskild 

individ är densamme vid två på varandra följande besök på två olika myndigheter, medan de 
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däremot betraktas vara olika typer av klienter hos respektive myndighet. Respektive 

organisation konstruerar sin klient och individens olika klienttyper hos de olika 

organisationerna behöver inte ha särskilt mycket gemensamt. Av en konkret individ kan det 

konstrueras i princip hur många klienter som helst enligt Johansson (2007). Resonemanget 

utvecklas vidare av Johansson (2007) som menar att specialiseringen inom organisationer kan 

ha en negativ inverkan på kvalitet då de flesta klienter har sammansatt problem. Jag tolkar 

detta som att föräldrar kan ha sammansatta problem, t ex missbruk, relationsproblem, 

ekonomiska problem och kan därför vara klienter hos flera organisationer samtidigt.  

 

Studiens resultat visar att genom samarbete med flera organisationer kan barnavårdsutredare 

få mer fakta och information om barnets situation. Informationsutbyte mellan dessa olika 

spetskompetenser är en värdefull möjlighet i barnavårdsutredares handlingsutrymme då 

detta medför en helhetsbild kring barnets situation för att kunna göra en rättssäker 

bedömning. Utifrån klientens perspektiv kan detta upplevas tidskrävande och frustrerande att 

behöva besöka flera organisationer parallellt och man hinner kanske inte med samtliga möten. 

Om barnavårdsutredare inte träffar föräldrar och barnet ofta kan det bli svårt att bygga en 

god relation och skapa ett bra samarbete. Utredare kan då bli distanserade från klienten. 

Lagstiftningens motstridiga budskap, att samverka med föräldrar samtidigt som barnets bästa 

ska upprätthållas, är en svårighet och kräver ett långsiktigt och engagerat arbete tillsammans 

med familjen. Utifrån resultatet tolkar jag även att de organisationer som barnavårdsutredare 

samverkar med oftast har olika syn på familjens/barnets problematik. Det finns därför ett 

behov att avsätta tillräcklig med tid för att komma fram i någon form av konsensus. En annan 

aspekt som framgår av studiens resultat är den rådande höga personalomsättningen. Tham 

(2008) belyser att en god samverkan förutsätter väletablerade relationer. Jag tolkar det som 

att det kan vara svårt att hinna etablera en god relation med olika samarbetspartners när 

personal ofta slutar och det blir därför svårare att uppnå en god samverkan.  

 

7.3 Tid per ärende & intresseorientering 
Begreppet resurs är ett återkommande ämne i studiens resultat. Oavsett om ämnet rör sig om 

hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, sjukskrivningar, arbetets kvalitet, den 

relationella aspekten, kravet på dokumentation, samverkan, specialiseringsgrad osv. kan 

detta beroende på diskussionens synvinkel kopplas till begreppet resurs. I resultatet kopplas 

begreppet resurs även till tid och förknippas med stress eller andra konsekvenser. Jag tolkar 

resultatet som att det inte är ovanligt att barnavårdsutredare får arbetsuppgifter utan att ha 

tillräckliga förutsättningar att kunna utföra arbetet på ett grundligt, noggrant, och rättssäkert 

sätt. Ett exempel kan vara när en medhandläggare säger upp sig och då dennes ärende tilldelas 

till övrig personal. Arbetssituationen blir då mycket ansträngd och socialsekreterare anser sig 

vara pressade till gränsen för vad hon kan klara av.  

 

En annan aspekt som kan försvåra situationen enligt resultatet är att de flesta nyanställda är 

nyutexaminerade och personer med längre arbetslivserfarenhet inom barnavårdsutredningar 
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utgör minoriteten av arbetsgruppen. Enligt Johansson (2007) behöver ärendemängden för 

vissa socialsekreterare inte utgöra ett större problem medan det för andra kan vara 

problematiskt. För de som upplever det som problematiskt kan det vara nödvändigt med 

lösningar inom organisationen som ger handläggarna en chans att klara av jobbet. Enligt 

studiens resultat framgår att de oerfarna barnavårdsutredarna upplever ärendemängden som 

problematisk. Detta är en direkt motsats till Tham (2008) vars studie visar att nya i yrket 

upplevde att de hade stor möjlighet att påverka mängden arbete de tilldelas.  Johansson 

(2007) menar vidare att det är viktigt att organisationen har tillgång till någon slags buffert av 

resurser att använda när inflödet av ärenden och krav på omedelbar handläggning ökar. I 

studiens resultat framkommer att ibland vid underbemanning eller extra resurskrävande 

perioder kan cheferna använda konsulter som en tillfällig lösning på situationen. En annan 

parallell lösning enligt studiens resultat för att kunna balansera arbetsbelastningen bland 

samtliga barnavårdsutredare i gruppen är att använda sig av poängsättning av upplevd 

stressnivå av ärenden. Jag tolkar denna parallella lösning som en förutsättning för att kunna 

dels bedöma hur stor arbetsbelastningen är och om ytterligare stödresurser krävs. Den andra 

aspekten är att lösningen frångår från att enbart räkna antal ärenden, utan lägger till 

dimensionen hur mycket tid ett ärende kan ta givet ärendets poäng. Resursutnyttjandet blir 

då även mer optimerad då de tyngsta ärendena kan fördelas eller omfördelas till de erfarna 

medarbetarna. Dock tolkar jag det som att denna lösning förutsätter att det råder någorlunda 

balans mellan rutinerad och orutinerad personal på arbetsplatsen. Vid en dålig balans kan 

endera parten bli överbelastad.  

 

Studiens resultat visar att socialsekreterare oftast hamnar längst ned i hierarkin inom 

organisationen. Detta har att göra den rådande delegationsordningen. Socialsekreterare utan 

arbetslivserfarenhet hamnar längre ned i hierarkin då avsaknaden av arbetslivserfarenhet 

medför osäkerhet i sin roll och beroendeställning. Detta innebär att barnavårdsutredare har 

en förhållandevis liten makt inom organisationen jämfört med den stora makten de har 

gentemot klienter. Utifrån Johanssons (2007) begrepp om service och kontroll tolkar jag det 

som att socialsekreterare med liten arbetslivserfarenhet sannolikt kommer förhålla sig 

närmare kontrollpoolen. Avsaknaden av arbetslivserfarenheten kan göra det svårare för dem 

att komma närmare servicepoolen och tillvarata klientens egna intressen. Istället håller man 

sig närmare kontrollpoolen där man känner större trygghet. Detta förstärks av Tham (2008) 

som skriver att nyutexaminerade socionomer den första tiden i yrket fokuserar mer på att ha 

tillräcklig kompetens och kunskap för att hantera saker på rätt sätt för organisationen. På så 

vis överger individen sina ursprungliga ideal och motiv till arbetet. Studiens resultat visar att 

mer erfarna barnavårdsutredare har lättare att stå upp för klientens rättigheter de gånger där 

det kan råda en intressekonflikt mellan organisationens beslut och handlande jämfört med 

det bedömda behovet för barnet. Exempelvis när ekonomiska aspekten går före barnets 

bästa. Utifrån studiens resultat tolkar jag det som att sanktionsmöjligheterna genom 

kontrollpoolen kan öka socialsekreterarnas handlingsutrymme genom att klienter känner ett 

hot av att få sina barn fråntagna av socialtjänsten. Även i de exempel där föräldrar tackar nej 
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till insats trots att behov föreligger och ärendet i det läget inte uppfyller kriterierna för 

tvångsomhändertagande kan socialsekreterare varna om potentiella framtida sanktioner där 

tvångsomhändertagande kan bli aktuellt om problematiken fortlöper.  

 

7.4 Avstånd & resursdimensionen 

Enligt resultatet framgår att för socialarbetaren att ha tillräckligt med tid och att komma nära 

är nödvändiga ingredienser i arbetet med att skapa förtroende, såväl till föräldrar som till barn. 

Studiens resultat visar vidare att hög personalomsättning alstrar andra begränsande faktorer 

som exempelvis hög arbetsbelastning och sjukskrivningar som i sin tur leder resursbrist i 

termer av tid. En annan faktor som har med organisationens administrativa regler att göra är 

det tidskrävande dokumentationskravet. Vidare visar studiens resultat även en rad av stående 

aktiviteter inom organisationen som socialsekreterare tvingas att delta vid regelbundet. Hit 

hör morgonmöten, ärendedragningar, APT, extern handledning och fortbildningar där 

socialsekreterare får möjligheten att berika sin kompetens och bredda ut sitt 

handlingsutrymme. Dock tar samtliga dessa möten en hel del av barnavårdsutredares tid. 

Enligt Johansson (2007) handlar avstånd om närhet och varaktighet. Ju mindre direkt 

kontakten är desto mer anonyma blir parterna för varandra. Varaktighet handlar om hur ofta 

man träffas och hur långt varje möte är. Jag tolkar det som att interaktionen genom annat än 

direktkontakt är knappt användbart för socialsekreterare när det gäller att ta del av barns och 

föräldrars egna upplevelser och åsikter. Detta har att göra med att direktkontakten ger 

möjligheten att inkludera kroppsspråket i interaktionen med klienten. Det blir ytterst viktigt 

för socialsekreterare att ha tillräckligt med tid för att kunna möta klienten i verkligheten så 

många gånger som ärendets art kräver detta. I de fall socialsekreterares interaktion sker via 

mail eller SMS måste denne också ta hänsyn till sekretess pga. exempelvis GDPR. Detta medför 

att kommunikationen inte blir fullständig utan innehållet begränsas som i sin tur kan begränsa 

barnavårdsutredares handlingsutrymme. Å andra sidan kan detta sätt att kommunicera 

fungera som ett skydd för socialsekreterare då är det lättare när hon exempelvis behöver 

delge ett negativt beslut till föräldrar som är arga och ifrågasätter socialsekreterares 

legitimitet. Dock kan detta skapa en distans mellan parterna.  Ett annat sätt att minska 

distansen mellan barnavårdsutredare och klienter är att gå ut och bli en del av de potentiella 

klientens vardagsverklighet, dvs säga träffa klienten utanför socialtjänstens kontor i klientens 

hem. 

 

Studiens resultat visar att socialsekreterare arbetar för barnet där barns intressen sätts i fokus. 

Detta gör att dennes handlande inte alltid kännetecknas av samma rationalitet som 

organisationens. Socialsekreterarens bedömningar styrs inte av den ekonomiska aspekten i 

samma utsträckning som organisationens, dvs. chefens. Detta har att göra med att 

organisationens ansvar gällande budget vilar på chefens axlar vilket kan leda till oliktänkande 

mellan socialsekreterare och chef i frågor som rör bedömning och form av insats. Vidare 

framgår av resultatet att barnavårdsutredare inte alltid får den externa professionella hjälpen 

när situationen kräver detta vilket också i sin tur i slutändan kan förknippas med 
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organisationens ekonomiska aspekt. Långa kötider på BUP kan exempelvis förknippas med 

organisationens tillgång till resurser som tar sig i uttryck på olika saker på olika sätt. Hög 

arbetsbelastning kombinerat med underbemanning medför långa handläggningstider. Vidare 

tolkar jag resultatet som att de få insatser som finns att tillgå inom barn-och ungdomsenheten 

är mest riktade till föräldrar snarare än till barnet. Detta kolliderar med studiens resultat som 

lyfter fram att socialsekreterarna först och främst arbetar för barnet. Enligt Östberg (2010) 

begränsar de organisatoriska villkoren det relativt stora handlingsutrymme lagstiftningens 

vida kriterier anger. Man kan enligt Östberg (2010) anta att om verksamheten inom 

kommuner och stadsdelar i högre grad bedrevs med utgångspunkt i rättsreglerna istället för 

med de av budgetkrav präglade riktlinjerna skulle handlingsutrymmet för socialarbetare vara 

större. Jag tolkar det som att avsaknaden av flera insatser riktade just för barnet kan vara ett 

tecken på resursbrist. Detta kan också ha med prioritering att göra vilket kan hitta sin 

förklaring i besparingskrav som organisationen löpande utsätts för.  

 

Av studiens resultat framkommer att valet av insats som täcker barnets behov övervägs mot 

kostnader, det får inte bli för dyrt. Jag tolkar resultatet som att socialsekreterare önskar flera 

insatser än vad organisationens ekonomiska tillgångar tillåter och de kan därför känna sig 

maktlösa i att påverka detta. Storleken på organisationens budget styrs av politiker vilket 

innebär att chefens möjlighet påverka detta kan vara begränsad. Istället får chefen inom 

ramen för sitt ansvar arbeta med att fördela resurserna och uppfylla eventuella 

besparingskrav. Johansson (2007) menar att detta även kan beskrivas med Webers teori som 

säger att ingen annan organisationsform leder till så hög grad av kalkylerbarhet vad gäller 

resultaten som byråkratin. Detta eftersom den är så lite beroende av enskilda tjänstemäns 

tyckande och handlande. Weber uttryckte det som att byråkratin fungerar bättre ju mindre 

mänsklig den är. Han menar att det skapas en irrationalitet utifrån rationaliseringen där 

förhållandet mellan medel och mål kastas om. Medlen blir till självändamål och man förlorar 

fokus och i vissa fall anknytning till målet enligt Johansson (2007). Detta förstärker min 

tolkning av resultatet där den ekonomiska aspekten kan ha en betydande roll i de beslut som 

tas samt kan vara en begränsade faktor för socialsekreterarens handlingsutrymme. 

 

8. Slutsatser 
Utifrån resultat och analys kan dessa slutsatser för respektive frågeställning dras: 

 

Vilka faktorer komplicerar socialsekreterarens handlingsutrymme i barnavårdsutredningar där 

barn har bevittnat våld mellan föräldrarna? 

 

• Hög arbetsbelastning – socialsekreterarna hanterar många klienter och ärenden. Den 

höga arbetsbelastningen leder till en stressig arbetsmiljö, sjukskrivningar och att 

socialsekreterarna säger upp sig. 
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• Organisationens utformning – Hög specialiseringsgrad inom organisationen medför 

problem med inomorganisatorisk samverkan. Det tar lång tid för ärenden att 

vidarebefordras från mottagningsenheten till barn- och ungdomsenheten. 

 

• Organisationens delegationsordning – Socialsekreterarna saknar tillräckligt mandat 

enligt organisationens delegationsordning att fatta beslut om insatser utifrån de 

utredningar och bedömningar som de gör. 

 

Konsekvenserna av faktorer som komplicerar handlingsutrymmet för socialsekreteraren leder 

sammantaget till mindre tid att träffa barnen och få deras röst hörd i utredningsarbetet. 

 

Hur hanterar socialsekreteraren sitt handlingsutrymme i bedömningen av barn som bevittnar 

våld i barnavårdsutredningar? 

 

• Erfarenhet – socialsekreterare med mer erfarenhet besitter större handlingsutrymme 

till skillnad från socialsekreterare med ingen eller kortare erfarenhet av 

barnavårdsutredningar. 

 

• Kollegialt stöd – socialsekreterare tar hjälp av kollegor och chefer för att täcka upp 

kunskap som saknas. Dessutom används det kollegiala stödet för att hantera den höga 

arbetsbelastningen och få hjälp eller avlastning. 

 

Slutsatserna av studiens resultat diskuteras i nästa kapitel. 

 

9. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares uppfattning av faktorers som 

påverkar deras handlingsutrymme i ärenden där barn bevittnar våld mellan föräldrar och hur 

det tar sig uttryck i bedömningarna vid barnavårdsutredningar. Detta syfte har undersökts 

genom att besvara frågeställningar om vilka faktorer som komplicerar socialsekreterarens 

handlingsutrymme samt hur handlingsutrymmet hanteras i barnavårdsutredningar där barn 

bevittnat våld mellan föräldrar. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
I denna studie visas att den höga arbetsbelastningen komplicerar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme i barnavårdsärenden där barn har bevittnat våld. Detta samband visas 

även i tidigare forskning av (Søftestad & Toverud, 2013; Ruch, 2014).  Eftersom barn i de lägre 

åldrarna enligt denna studie står för överrepresentation i ärendena samtidigt som 

socialsekreterarna har ett beroende av föräldrar och i vissa fall extern hjälp för att få tillgång 

till barnets röst skapar detta svårigheter för socialsekreterare i utredningar. Såväl studien som 

tidigare forskning enligt (Almqvist & Janson, 2000; Hydén & Överlien, 2007; Östberg, 2010; 
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Thornton, 2014; Callaghan et al., 2018) visar att barnen påverkas av det våld de bevittnar och 

att det är svårt att få tillgång till barnets perspektiv i utredningarna. Konsekvensen av den 

höga arbetsbelastningen enligt studien leder till mindre tid för socialsekreterarna att träffa 

barnen. Detta kan ha ett samband med Östbergs (2010) resultat som visar på att barn i många 

ärenden är osynliga i socialsekreterares beskrivningar. Vidare visar Almqvist och Janson (2000) 

i sitt resultat det ytterligare perspektivet där barn inte delar med sig av sina upplevelser av 

våldet i hemmet för att bevara det som en familjehemlighet. 

 

Det framkommer i studien att den höga arbetsbelastningen inom den sociala barnavården 

leder till en hög personalomsättning och många sjukskrivningar. Detta kan kopplas till den 

tidigare forskningens perspektiv av Tham (2008) som visar att höga krav på arbetsplatsen har 

ett samband med den upplevda psykiska hälsan och fysiska symptomen i välbefinnandet hos 

socialsekreterarna. Vidare visar även Tham (2008) att nyanställda skyddas i arbetet då de kan 

påverka mängden arbete som de tilldelas. De behöver även i mindre utsträckning hantera 

akuta ärenden och har lägre arbetskrav. Utifrån detta indikeras att erfarna socialsekreterare 

riskerar att bli högt belastade. Detta kan leda till att enheterna förlorar erfarna 

barnavårdsutredare och nyanställa har oftast ingen eller lite erfarenhet från området.  

 

Enligt denna studie framkommer att kompetensöverföring inom enheterna är viktigt och en 

möjliggörande faktor för handlingsutrymmet. Tidigare forskning av (Ruch, 2014; Healy & 

Meaghers, 2007; Cheers et al.,2011; Søftestad & Toverud, 2013) förstärker att erfarenhet och 

kollegialt stöd är möjliggörande faktorer för socialsekreterarens handlingsutrymme. Dock 

framgår av såväl denna studies resultat samt tidigare forskning av (Östberg, 2010; Søftestad 

& Toverud, 2013; Ruch, 2014) att resursbristen inom organisationen hämmar möjligheten till 

kunskaps- och erfarenhetsutväxlingen. 

 

Graden av socialsekreterarens specialisering visar både denna studies resultat och tidigare 

forskning av Healy och Meaghers (2007) bidrar till att skapa möjligheter i socialsekreterarens 

arbete. Socialsekreteraren stärks i sin yrkesroll samt i det arbete som utförs. Specialisering 

förknippas i det fallet med kunskap, utbildning och erfarenhet inom socialsekreterarens 

yrkesområde. Enligt denna studiens resultat framkommer en annan aspekt där 

specialiseringsgraden påverkar effektiviteten inom och mellan de organisationer som 

barnavårdsutredarna samverkar med. Det tar för lång tid innan socialsekreteraren får ärenden 

från mottagningsenheten. Dessa begränsande faktorer på handlingsutrymmet är enligt 

studien sådana som socialsekreterarna inte kan påverka. Konsekvensen av detta beroende 

mellan enheterna leder till en tidspress att hantera ärendena på när de väl kommer in. 

 

I denna studie visas att socialsekreteraren har känslan av maktlöshet inom organisationen 

utifrån organisationens delegationsordning.  Detta kan kopplas till tidigare forskning av 

Österberg (2010) som visar att socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas utifrån 
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strukturella organisatoriska gränser. I denna studiens resultat belyses detta genom att visa att 

socialsekreterarna trots sitt fria handlingsutrymme inom barnavårdsutredningar begränsas 

genom att inte ha mandat till att besluta om insatserna.  Enligt denna studie visas även att att 

socialsekreterarens legitimitet ifrågasätts i klientrelationen i de fall barnavårdsutredaren är 

ung eller inte har egna barn. Trots att socialsekreteraren i sin yrkesroll besitter en 

grundläggande makt och professionell kunskap så visar studien att klienterna i vissa 

situationer kan ifrågasätta dessa och exempelvis neka insatser. Kanske skulle 

socialsekreterarens legitimitet inom organisationen, mot klienten samt gentemot 

samverkande instanser kunna ökas genom att öka socialsekreterarens mandat att fatta beslut. 

 

Utifrån denna studies resultat och slutsatser finns det enligt mig en anledning att känna oro 

inför den sociala barnavårdens framtida utveckling om organisationerna inte aktivt börjar 

förändra arbetsvillkoren för socialsekreterarna. Eftersom studien visar att socialsekreterarna 

är utsatta för en mängd komplicerande faktorer som leder till att den sociala barnavården 

urvattnas på erfarna medarbetare kan detta på lång sikt skapa ytterligare utmaningar för den 

sociala barnavårdens förmågor att genomföra rättssäkra utredningar och bedömningar. 

Samhällets skyddsnät för barnen riskerar att försvagas och urholkas om en förändring inte 

sker. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Genom att använda en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer har studien fått fram 

intervjupersonernas upplevelser på ett bra sätt (Bryman, 2011). Intervjuguiden som användes 

hade kunnat vara lite mer öppen, dock fungerade det som stöd med flera frågor för att jag 

inte skulle glömma bort att ställa dem i det fall ämnet inte naturligt kom på tal. 

 

Valet att skicka missbrev till gruppledaren som därefter skickade vidare information om 

studien till socialsekreterarna kan ha påverkat svaren om vissa frågor som berör de 

organisatoriska perspektiven. Jag kan inte garantera att samtliga dessa svar var tillräckligt 

innehållsrika. Detta på grund av att jag inte vet om informationen om studien enbart har förts 

vidare eller om gruppledaren har gett sina anställda i uppgift att medverka i studien. Beroende 

av detta kan vissa intervjupersoner ha valt att visa en mer positiv inställning till organisationen 

i sina svar.  

 

Vid intervjuerna medverkade enbart intervjupersonen och författaren till denna studie. Detta 

kan ha varit till fördel då ingen extern part kan ha påverkat intervjupersonens svar. Samtliga 

intervjupersoner fick välja tid och plats för intervjuerna vilket i samtliga fall var deras 

arbetsplatser. Eftersom intervjun ägde rum under arbetstid på en plats som är bekväm för 

intervjupersonerna och de valde tiden för intervjun själva kan detta anses som positivt. Den 

negativa aspekten av att intervjun ägde rum på arbetsplatsen kan vara att intervjupersonen 

kan ha påverkats i hur de har valt att svara på frågor med vetskapen om att deras kollegor och 
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chefer finns in närheten och känner till att de medverkar i en studie. Vid en intervju behövde 

vi byta mötesrum vilket kan ha medfört en stressande effekt på intervjupersonen och 

intervjuaren. Det insamlade materialet och tidigare forskning har många delar gemensamt 

vilket ger en trygghet i att intervjupersonerna har svarat tillräckligt innehållsrikt på frågorna.  

 

9.3 Framtida forskning 
Mot bakgrund av studiens resultat har intresse väckts inom två områden som skulle vara 

intressanta att undersöka närmare. 

 

• Undersöka om barnavårdsutredare med längre arbetslivserfarenhet skulle kunna ges 

möjlighet att besluta om insatser i större utsträckning. Skulle dessa medföra positiva 

konsekvenser för yrkesrollen och skulle känslan av större handlingsutrymme skapa 

förutsättningar för en annan sorts klientrelation. Ämnet är viktigt och eftersom det 

utmanar teorier om den traditionelle gräsrotsbyråkraten och gräsrotsbyråkratin skulle 

det vara intressant med mer forskning kring området. 

 

• Undersöka möjligheten för mottagningsenheten och utredningsenheten inom den 

sociala barnavården att utveckla en process med syfte att förkorta handläggningstiden 

för att ärenden ska hamna hos utredningsenheten snabbare. Samt vilka effekter detta 

skulle ha för socialsekreterarens handlingsutrymme i hanteringen av ärenden.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

- (Ålder, år i yrket, utbildning) 

 

Introduktion och målgrupp 

1. Hur vanligt tycker du att ”barn som bevittnat våld” är av de barnavårdsärenden som du 

kommer i kontakt med? 

2. Hur skulle du vilja beskriva ett ”typiskt” barnavårdsärende där barn har bevittnat våld 

mellan sina föräldrar. 

3. Hur ser dina erfarenheter ut gällande föräldrarnas samarbete med socialsekreterare? 

(Är de samarbetsvilliga) 

4. Delar föräldrar socialtjänstens uppfattning gällande oron kring barnets utsatthet? 

5.  Vad händer om föräldrarna inte delar er uppfattning om barnets utsatta situation och 

det är uppenbart att fallet inte uppfyller de rekvisit för tvångsomhändertagande? 

6. Hur mycket kontakt har du med barnen vid hantering av ärenden? 

7. Hur fångar du upp barnets perspektiv vid utredningen och bedömningen om insatser? 

8. Upplever du att de barn som bevittnat våld får rätt insatser utifrån deras behov? (Om 

JA, vad kan förbättras. Om NEJ, vad beror det på enligt dig?) 

9. Vilka typer av insatser tillhandahåller socialtjänsten (din arbetsplats) för barn som 

bevittnat våld? (Täcker insatserna det behov som finns hos målgruppen?) 

Handlingsutrymme Introduktion 

10. Vad är din generella uppfattning om ditt handlingsutrymme i ditt arbete som 

barnavårdsutredare?  

11. Har du någon gång i ditt dagliga arbete reflekterat över ditt handlingsutrymme och på 

vilket sätt? (Vid/Snäv/Viktigt?) 

Handlingsutrymme Specifikt 

12. Vilken metod eller modell arbetar ni efter när ni genomför utredningar för barn som 

har bevittnat våld? (Vilka är dessa metoder/modeller?) 

13. Hur stor är din möjlighet att avvika från denna metod om du bedömer att ärendet 

kräver detta? 

14. Vilka organisatoriska faktorer begränsar eller möjliggör ditt arbete och hur påverkar 

det ditt handlingsutrymme? 

a. Har du några exempel på detta? 

b. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs att utföra dem? 

c. Händer det att du hamnar i lojalitetskonflikt mellan vad klienterna önskar och 

vad ledningen förväntar sig av dig? 
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15. Vilka andra icke organisatoriska faktorer upplever du kan påverkar det ditt 

handlingsutrymme? 

a. Har du några exempel på detta? 

b. Innefattar ditt arbete (i utredning) arbetsuppgifter som är i konflikt med dina 

personliga värderingar? 

16. Vad är din strategi i ditt dagliga arbete och hur hanterar du 

utmaningarna/möjligheterna av handlingsutrymmet i bedömningen av ärenden? 

Arbetsplatsen - Generellt 

17. Hur upplever du din arbetssituation? 

18. Hur ser personalomsättningen ser ut?  

19. Har dessa faktorer någon inverkan på ditt handlingsutrymme? 

Avslutning 

20. Avslutningsvis, finns det några andra aspekter av faktorer som påverkar ditt 

handlingsutrymme som vi inte har berört? 

a. Ange gärna exempel? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 
 

Mitt namn är Adam Rahmonov och jag är student på socionomprogrammet vid Stockholms 

Universitet, där jag är inne på min sjätte termin. En viktig del i min utbildning är att skriva en 

C-uppsats, vilket jag just nu har påbörjat. Jag vill i detta brev ge dig en kort introduktion till 

min uppsatsstudie samt de forskningsetiska principerna. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att genomföra en intervjustudie som undersöker 

socialsekreterares uppfattning av vilka faktorer som påverkar deras handlingsutrymme i 

ärenden där barn bevittnar våld mellan föräldrarna och hur det tar sig i uttryck i 

bedömningarna vid barnavårdsutredningarna.  Jag önskar därför att få genomföra intervjuer 

med socialsekreterare som arbetar med eller har god kunskap om barnavårdsutredningar 

där barn riskerar fara illa pga. konflikten mellan föräldrar. Intervjuerna kommer att ta ca 60 

minuter. Jag skulle uppskatta om du har möjlighet att ta dig tid och är intresserad av att 

delta i min studie. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan som deltagare när som helst under studien välja att 

avbryta din medverkan. Du kan även välja att inte besvara en viss intervjufråga. Deltagarnas 

namn, kön och ålder kommer inte att anges specifikt i den slutliga uppsatsen utan 

hänvisning kommer att göras till fiktiva termer, som exempelvis ett fiktivt namn, där detta 

behövs. Eftersom syftet är att försvåra identifieringen kommer även arbetsplatsens namn 

samt kommun inte att anges. Intervjuerna kommer att spelas in, därefter kommer ljudet 

omvandlas till text (transkriberas) av mig. Materialet kommer endast användas för 

genomförande och färdigställande av uppsatsen och inspelningen kommer att raderas när 

uppsatsen är examinerad och godkänd. Handledare och examinator kan eventuellt komma 

att få ta del av materialet. 

 

Har du frågor kring min studie eller om något i informationen är oklart är du välkommen att 

kontakta mig. Kontaktuppgifter finns enligt nedan till mig samt min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Adam Rahmonov 

E-post:  xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 

Tel: XXXX-XXXXXX 

 

Handledare: Agneta Törnquist 

E-post: agneta.tornquist@socarb.su.se 

 


